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ONSOZ

Egitirn cabalannin genel amaci, yetismekte olan bireylerin, topluma saghkli ve verimli
bir sekilde uyum yapmalanna yardirn etmektir. Bu uyumun gerceklestirilmesi icin, ideal
olarak bireylerin yetenekleri, egitim yolu ile en son smmna kadar gelistirilir ve insan
davraruslan milli egitim arnaclan dogrultusunda degistirilmeye cahsihr.

Okulun en cok etkinlik gosterdigi yer olan snuf, egitim ogretim cahsmalanrun
gerceklestigi bir yasama alanidir. Sirufta ogrenme ortammm ve yasantilanmn duzenlenmesi
ve yurutulmesi ogretmenlerin sorurnlulugu alnndadir. Bireyin beklenti ve gereksinimlerine
donuk, kahci bir davrarus degisikligi surecine girmesi ogretmenin simf yonetimi ile smifta
etkili bir psiko-sosyal iletisirn yaratmasi ve verimli bir organizasyonla ilgilidir.

Smif yonetiminde cgrencilerin amaclara ulasma derecelerinde ogretmen ve
ogretmenin smif ortammda yaptigr davramslar birincil degere sahiptir. Ogretmcn bir yandan
bilgi, beceri ve tutumlanyla cgrencilerinin egitimi gorevini yuruturken diger yandan
davramslan ile onlan etkiler.

Bu cahsmarun amaci; ogretmenlerin simf ortammda, cgretim hizmetinin niteligini
belirleyen davraruslan sergilemelerindeki basanlandir. Her birey birbirinden farkh ozelliklere
sahiptir. Ancak her bireyin tam olarak ogrenmeye hakki vardir. Ogrctmcnin; ogrencilerinin
sahip oldugu ozellikleri bilip ona gore bir cgretim hizmeti vermeleri gerekmektedir.

Ogretirn hizmeti; amach, planh ve bilincli davramslan icerrnekte ve ogretmenin
davranislanna bir yon vermektedir. Bir ogretmen nasil ogretecegini ve kullandigi ogretim
hizmeti degiskenlerini nasil islevsellestirecegini iyi bilmelidir.

Bu cahsma; sorumluluk sahibi vatandaslar yetistirmede gorevli olan ogretmenlerin
sergiledikleri egitimsel cabalanrnn, belli bir sistemde gerceklesmesi gerekliligi uzerinde
oneriler getrimektedir.
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OZET

Bu arastirrnada; ilkogretim okullannda, smif yonetiminin saglanmasinda ogretmen
davramslannm (ogretim hizmetine yonelik) etkisi belirlenmeye cahsilacaktir. Arastirmada
ilkokullarda gorev yapmakta olan ogretmenlerin cgretirn amach davramslan konusundaki
bilgileri ve bu bilgileri uygulama dtizeyleri belirlenmeye cahsilmistir.

Arastirmada tarama modeli kullamlmisur. Arastirma anketleri, Degirmenlik Bucagi
simrlan icindeki 3 ilkokuldaki ogretmenlere ve 5. siruf ogrencilerine uygulanrmstir. Anketler;
34'ti ilkokul cgretrneni, 89'u 5. siruf ogrencisi olmak tizere toplam 123 kisiye uygulannusnr.
Her iki anket formu da 3 bolumden olusmaktadir. Birinci bolumde kisisel bilgiler, 2. bolumde
bagimsiz sorular, 3. bolumde ise bagimli sorular yer almaktadir.

Bu cahsma; 8 bolumden olusmaktadir. Bunlar; giris, ilgili arastirrnalar, yontem,
kuramsal bilgi, bulgular ve yorum, sonuclar ve onerilerdir. Eide edilen verilerin istatistiki
cozumlerinde p.05 dtizeyinde anlamh buluna sonuclar tablolarla gosterilmis ve
degerlendirilmistir.

Arastirma sonucunda ogretmenlerimizin etkili ogretim konusunda az da olsa bilgi ve
beceri eksiklikleri oldugu ortaya ciknustir. Bu sonuc bizleri, ogretmenlerin ogretmen egitim
programlanndan

yeterince yararlanamadiklan ve uygulama boyutunda eksiklikleri bulundugu

noktasma getirmistir.

Arastirmamn bazi onerileri sunlardir: Ogrencileri tamym, onlara karsi her zaman
yumusak bir tutum izleyin, kurallan adilce uygulaym, ogretim hizmeti degiskenlerini (ipucu,
katihm, pekistirec, donut-duzeltme, motivasyon, dikkat cekme, degerlendirme) eksiksiz
kullanm.
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ABSTRACT

In this research the effects of teachers' behavior ( concerning the instructional
aim) on the achievement of classroom administration in primary schools will be
attempted to be specified. More specifically the knowledge of primary school
teachers concerning the instructional purpose behaviour and their levels of applying
this knowledge is tried to be determined.

The incuiry model is adoted for the research. The research questionnaires are
applied to three primary schools' teachers and the fifth class students in the
bounderies of Degirmenlik, The questionnaries are applied to 34 primary school
teachers and 89 fifth class students totalling 123 people. Both of the questionnaries
consist of 3 sections. In the first section there are personal information, in the second
section independent questions and lastly in the third section dependent questions
follow.

This study consists of six parts. These are introduction, related studies,
method, theoratical knowledge, findings and comment,conclusions and suggestions.
In the statistical analysis of data obtained the result found to be meaningful at the
level of p.05 are indicated in tables and then evaluated.

As a result of the research it is apparent the our teachers have lack of
knowledge and skill though this is at a low level. This conclusion has shown us that
teachers cannot benefit from teacher training application phase they have some
shortages.

Some of the recommendations of the research are these: Get to know the
students, always have a mild attitude towards them, apply the rules justly, make use
XIV

of the instructional activity variables (key, participation, intensification, feedbackcorrection, motivation, drawing, attention, eveluation) fully and completely.

I. BOLUM

GiRiS
Bu bolumde, problem durumu, problem cumlesi, alt problemler, sayiltilar,
arastirmamn amaci, arastrrmanm onerni, arastirmarun smirhhgi ve arasurma ile ilgili
tammlara yer verilmistir.

Problem Durumu

Birey toplumsal bir cevreye dogar ve icinde dogdugu cevre ile birlikte, 90k
cesitli cevrelerle etkilesime girer. Bireyin icinde yasadigi am belirleyen hersey bir
toplumsal etkidir. Toplumsal etkilerle birey; kendisini, cevresini, cevresinde kendi
yerini anlamaya ve algilamaya baslar. Bu anlama ve algilama surecinde birey hem
toplumsallasarak icinde yasadigi cevrenin bir parcasi olmayi ogrenir, hem de
bireyselleserek diger insanlardan aynlan yonlerinin, biricikliginin farkma vanr, ozne
bireyligini elde etmeye cahsir (Demirbolat, 2002:35).

Dogumla birlikte baslayip olume kadar devam eden egitim sureci icerisinde
insanlarm ogrendiklerini baskalanna ogretme egilimi gostermeleri, toplum icerisinde
birtakim egitici roller ustlenmelerine yol acrmstir. Bireysel olarak baslayan bu
faaliyetler daha sonralan ekiple cahsma seklinde kurumsallasmis, toplumsal yapmm
vazgecilmez bir ogesi haline gelmistir (Cetin ve Cetin, 2000: 1 ).

Egitim kurumu toplumun uyumlayici kurumlarmdan biri olarak toplumun
bireyleri arasmda olusan egitsel iliskileri duzenler. Bir toplumda her bireyin,
yasammi surdurmek, toplumsal uyelik, gorev ve rollerini yerine getirmek, toplumda
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kendisine

yarasir bir konum kazanmak

icin gerekli olan davrarus kahplanm

ogrenmesi gerekir. Bu davrams kahplannm gunumuz dunyasmda tumuyle evde ve
aile ortammda ogrenilmesi guctur. Bu islevi bugun, egitim ve cgretimin
gerceklestirildigi okullar yerine getirmektedir (Balay, 2003: 17-18).

Cocuk, icinde yasadigi toplumun dunya gorusum), duygusal yonelimlerini,
siyasal degerlerini, inanclanru, kisacasi toplumun kulturunu ailede kazanmaya baslar.
3-4 yaslannda okuloncesi egitime ya da 6-7 yaslannda ilkogretime baslayan cocuk,
gunun onemli bir zaman dilimini arkadaslan ve ogretmenleri ile etkileserek gecirir
(Vans ve digerleri, 1998:31). Ilkogretimin en temel amaci, ogrencileri hayata
hazrrlamaktir (Y ildmrn, 1997: 193). Okulda edinilen yasantilar, cocugun bilgi, beceri
ve degerler kazanmasi yoluyla topluma etkili uyum saglayabilecek bir kisilik
gelistirmesine yardim eder (Vans ve digerleri, 1998: 160).

Cocuk icin okul hem aile yasammm devarm hem de dis dunyaya acilan ilk
kapidir. Bu egitim kurumu, cocuga bir seyler ogretmekle gorevini tamamlarms

sayilmaz. Yuva sicakhgini devam ettirerek cocugu dis dunya ile uyum kurmaya
hazirlayacaktir (Tanaltay, 1990: 120).

Ogrenme yasantilan icinde cocuk bir yandan bilgi ve becerilerle donatihrken

diger yandan ogretmenin dusunceleri, duygusal tepkileri, degerleri ve
ahskanhklanndan etkilenir (Vans ve digerleri, 1998: 1160). Okul cagmda devreye
giren ogretmen bilir ki, isledigi bu malzeme, bir tabla gibi, bir heykel gibi cansiz bir
madde degil ve her canhdan farkh zekasi, dusuncesi, duygulan olan insan unsurudur
(Bilhan, 1996:31 ).

Ogretme-ogrenme surecinde yer alan unsurlar icerisinde kendisine verilen gorev
ve sorumluluklar bakimmdan en onemli unsur hie suphesiz ki ogretmenlerdir.
Ogretmenler, ogrencilerinin egitim programmda belirtilen amaclara ulasmasim
saglamak uzere gorevlendirilmis kisilerdir. Dolayisiyla egitimde ulasilan sonuclarda
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ogretmenlerin buyuk olcude etkisi bulunmaktadir. Ogrencilerin amaclara ulasma
derecelerinde ogretmenin niteligi ve simf ortammda yaptigi davraruslar onem
kazanmaktadir (Yuksel, 2002: 249). Ogretmenlerin ogrencilerle olan iliskisi ya
onlann gelisirnine yardimci olur ve ruhsal bir doygunluga goturur ya da gelisimlerine
ket vurur ve onlara zarar verir.

Okulda ogrencileri denetleyenlerin basmda yine ogretmenler gelir. Her sey
ogretmenin iliskisiyle baslar ve biter. Egitim, ogretmenin ogretmenligini en iyi
bicimde yapmasi icin gereken binalar, programlar, sistemler, kitaplar, yoneticiler,
arac gercler ve dersler degil, smiftaki ogretmen-ogrenci iliskisidir (Gordon,
2002:255). Bulgular, ogrenmenin ancak ogretmen ve ogrenciler arasmda olumlu
iliskiler olustugunda gerceklestigini gotermektedir. Ogretmenin rohi, ogrenmenin
kolayhkla gerceklesebilecegi saglikh bir simf iklimi yaratmaktir (Balay, 2003 :70).

Simf, egitim-ogretim etkinliklerinin gerceklestigi bir alandir, Yilhk cgretim
suresinin buyuk bir bolumu sirnfta gecer. Smrf ogrencilerle yuz yuze olunan bir
yerdir. Oyle ki egitimin asil hedefi olan davrams yaratilmasi burada gerceklesir.
Simfin icinde cgretruen, ogrenci, program ve kaynaklar yer almaktadir. Bu yuzden
egitim yonetiminin kalitesi simf yonetiminin kalitesine baghdir demek 90k dogrudur.

Lemlech'e gore simf yonetimi, siruf yasarmmn bir orkestra gibi
yonetilmesidir. Buradan da anlasildigi gibi smif yonetimine gercekten 90k deger
verilmelidir (Ok ve digerleri, 2000: 2).

Simf yonetimi, 90k yonlu ve uzun cabalar isteyen bir istir. Her gun saatlerce
kalabahk bir ogrenci grubuyla beraber olmak, yapilacak her davramsi aynntisiyla
planlamak, gerceklesmesini saglamak, smiftaki her seyden her an haberli olmak
kolay degildir. Ogrenciler, uzun sure oturarak, derse ilgilerini veremezler.
Ogretmenin, erken-gec, kolay-guc ogrenen, normal, ozurlu ogrencilerle ayn ayn
ilgilenmesi gerekir. Sirufta 90k yonlu ve karmasik bir iliskiler agi vardir. Ne yazik ki
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bazi ogretmenler bunun farkma bile varamazlar. Simftaki herkesin ozellikleri,
digerlerinin davrarnsim etkiler. Ogretmen ve ogrencinin davrarnsi, simfta, herkesin
inceleyebilecegi sekilde ortada oldugundan, insanlann duyarligi, ahnganligi artabilir.
Simfta herkes, ders donerni boyunca, herkesin acik denetimindedir (Basar, 2002: 910).

Etkili yonetilen simfta, ogrencilerin gorevle ilgili olma duzeyi yuksek,
bozucu davraruslann duzeyi dusuk, ogretim zamanmm amaclar yonunde kullamhs
duzeyi yuksektir (Basar, 2002: 11).

Simfin karmasikligim ve cesitliligini esgudumleyen, ogrenme cevresini daha
etkili bir sekilde olusturan bir yontem olarak smif yonetimi, smiftaki uygulamalann
tumuyle iliskilidir, Bu uygulamalann hazirlayicisi ve yonlendiricisi olarak ogretmen
davramslan ogrenrne hedeflerine ulasrnada etkili bir etkendir (Terzi, 2002:4).

Siruftaki ogretmenin davramslan icin cesitli davrarus listeleri yapilabilir:
Ornek olma, esneklik, kararhlik, kendini isine adama, odul verme, banimseme,
saygili olma, tutarh olup hakca davranrna, ilgilenrne, dilini iyi kullanrna ... Sorun, bu
ve benzeri ozelliklerin nasil sergilenecegi degil, ogrencileri nasil etkileyecegidir.
Ogrenciler ogretmenin gortinti$ti ve konusmasmdan, yuruyusunden giyinisine, ornek
ahp aymsim yapmaya cahsma egiliminde olurlar. Bu durum, ogretmenin her konuda,
egitimin amaclanna uygun davranmasim gerektirir. istenen davramslara goturmenin
bir yolu, bireylerin o davranislarla sik sik yuzyuze gelmesini saglamaktir (Basar,
2002:142)

Bu cahsmada; kahci ogrenrnelerin saglanmasi ve bireyin ogrenme istekliligi
ile olumlu bir kisilige sahip olmasi amaciyla ogretmenin simf ici ogretim hizmeti
degiskenlerini uygulamadaki davranislan ve ogrencileri etkileme duzeyi
arastmlrrustir.
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Problem Ciimlesi

Ogretmen davramslanmn ogrenci basansi uzerinde etkisi var rmdir?

Alt Problemler

1. Ogretmenlerin kisisel ve davramssal ozellikleri, ogrencilerin basansmda etkili
midir?
2. Ogrctmcnlcrin ogretim etkinliklerinde sergiledikleri tutumlan, ogrcnci basansmda
etkili midir?

Sayilnlar

1. Arastirmaya katilan denekler anketlere istekle cevap vermislerdir.

2. Bilgi toplama formlan on arastirmalarla gelistirilmis, uzmanlann
gorusleri isiginda gecerli ve guvenilir bulunmustur,

3. Arastirma yontemine uygun olarak elde edilen verileri test etmek icin secilen
istatistiki teknikler arastirmaya uygun olarak secilmistir.

4. Bu konuda yapilan literatur taramasi arastrrmanin gecerligi ve guvenilirligi
acismdan yeterlidir.
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Arasnrmanm Amaci

Bu arastirmanm temel amaci; Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti icinde yer
alan hur ve bilimsel dusunme gucune sahip, sorumlu, yapici, kisilikli, demokratik ve
verimli kisiler yetistirmede sorumlu olan ogretmenin, siruf sistemi icinde, cgretim
hizmeti bunyesinde sergiledigi ogretim amach davramslannm, gelisrnekte olan

ogrenci kisiligi ve basansi uzerindeki etki duzeyidir.

Simf yonetimi, egitim yonetiminin ilk ve temel basamagidir. Suuf
ogrencilerle ogretmenin bulustuklan bir yerdir. Egitimin arnaci olan, ogrenci
davrarusmm olusmasi burada baslar. Egitim icin gerekli birincil kaynaklar olan
cgrenci, ogretmen, program ve diger unsurlar suufin icindedir. Egitirn okul
yonetiminin basansi ve kalitesi buyuk olcude simf yonetiminin basansi ve kalitesine
baghdir (Cahk, 2002:2). Ogretmenin gorevi, sinif duzenini saglamak ve boylece
simfi egitsel isler icin hazir, uyamk tutmaktir (Basar, 2002: 110).

Bu cahsrna ile ogretmen davramslannm varoldugu ve varolmasi gereken sekli
ile betimlenmesiyle, ulasilmak istenen yeterlik ve bilimsel tutum saptanmaya
calisilacaktir.

Arastirmanm Onemi

Bu arasnrma; ogretim hizmetine yonelik cgretmen davraruslannm, ogrenci
basansi ve etkilenme duzeyini ortaya cikanp ogrencilerin daha saghkh bir kisilige
sahip olmalarmda ve normal olarak akademik basanlanmn artmasmda bizlere 1~1k
tutacaktir.

Cahsma; ogrencilerin ogretmen davranislanndan etkilenme duzeyi ve
niteligini ortaya koyup, ogretmenlerin ogretim yasantilan duzenlemede sergiledigi
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davramslanrn bir kere daha gozden gecirmelerine olanak saglayacaktir. Elde edilen
tum bulgular, konu ile ilgili olumsuzluklara oneriler getirecektir.

Arasnrrnarun Smirhhgr

1. Arastirma Degirmenlik Bucagi 'nda bulunan ilkokullardaki ogretmenlerle simrhdir.
2. Arastirma, arastirma kapsarm icindeki okullann besinci snuf ogrcncilcri
ile smirhdir.
3 .Arastirma, llkogretimde cahsan ogretmenlerin simf ici ogretim arnacli
sergiledikleri davranislan ile simrhdir.
4. Arastirma 2002-2003 egitim-ogretim yih ile simrhdir.
5. Arastirma, uygulanan anketlerde verilen sorularla simrhdir.

Tammlar

Srmf: Egitim ogretim etkinliklerinin gerceklestigi bir yasarn alanidir (Ayhan,
1998:1).

Snnf Ydnetimi: Etkili bir ogrenmenin gerceklesrnesini saglayacak sekilde,
snuf etkinliklerinin ogrencilerle birlikte, ogrenciler icin yonetilmesi (Balay,
2003: 19).

Ogretmen: Belli konulan, belli bir gruba ya da kisiye ogreten ve
davramslanyla ogrenen gruba ornek olusturan kisidir (Bil en, 1982: 1 ). Bakanligm ve
Bakanliga bagli egitim ve ogretim kurum ve kuruluslanmn yurutmekle yukumlu
oldugu egitim ve ogretim hizmetlerinin gerektirdigi asil ve surekli gorevleri yerine
getiren surekli personeli anlatir (K.K.T.C. Ogretmenler Yasasi, 1985:5).
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Ogretme: Bireyin davramsinda degisiklik meydana getirmek icin, yani
ogrenmeyi gerceklestirmek icin yapilan faaliyetlerinin ( etkinliklerinin) tumu
(Buyukkaragoz, 1997:30).

Ogretmen Davramslari: Ogretmcnin, ogretim hizmeti niteligini belirleyen
davrammlandir (Bayindir, 2001 :6).

Ogretim Hizmeti: Turn ogretme faaliyetlerinin onceden belirlenmesi,
hedefler dogrultusunda planh ve kontrollti olarak dtizenlenmesi ve yurutulmesi
(Fidan, 1996: 12).

Ogrenci: Egitirn ve ogretim stirecindeki insamn, bireyin adidir (Topses,
2002: 10).

Pekistirme: Davramslann tekrar edilme sikligim artiran uyancilann
verilmesi islemidir (Fidan, 1996:51 ).
Dontlt: Kaynak; alicisma gonderdigi mesajlann alimp almmadigim, ahndiysa
anlasilip anlasilmadigiru ya da ne derece anlasildigim alicidan kendisine gelen
tepkilerden anlama isi (Unal, 2003: 1 ).
Akademik Basari: Ogrencinin, ogretmeni tarafmdan tutulan cesitli
degerlendirme olcutleriyle cikan sonuc (Bayindir, 2001 :6).
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Kisaltmalar

ABD : Amerika Bilesik Devletleri.

IEA : International Education Association ( Uluslararasi Egitim Basansmin
Degerlendirilmesi Birligi.

K.K.T.C. : Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti.

M.E.K.B. : Milli Egitim ve Kultur Bakanligi.
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II. BOLUM

n.cn.t ARA~TIRMALAR
K.K.T.C'de Yaprlan Arastirmalar

K.K.T.C. 'de yapilmis arastirmalar arasmda arastirma konumuza yakm
bir takim calismalann mevcut oldugu gorulmustur.

Ozkan (1998), K.K.T.C. anaokul ogretmenlerinin demokratik ogretmen
davramslanm yerine getirme durumlanm ortaya koymaya amaclarms, bu dogrultuda
su sorulara yamt ararmstir:
1) Anaokul ogretmenleri demokratik ogretmen davraruslanru hangi siklikta
yerine getirmektedirler?
2) Anaokul ogretmenlerinin bu davrarnslan gostermede karsilastiklan guclukler
nelerdir?

Ozkan'rn arastirmasuun evreni K.K.T.C. Milli Egitim Bakanhgina bagh 6
anaokulunda gorev yapan 35 ogretmendir. Arastirmanm evreni aym zamanda
omeklem olarak kabul edilmistir. 35 ogretmcnc uygulanan anket sonuclanna gore su
sonuclar elde edilmistir: (1) Simf mevcudunun fazla olmasi, (2) Simf aracgereclerinin yetersiz olmasi, (3) Velilerin anlayissizligi, ( 4) Velilerin cocuklanndaki
olumsuzluklan kabul etrneyisleri, (5) Velilerin ogretmen-ogrenci iliskilerine
kansmalan; ogrencinin de bu yuzden kendisini rahat hissedip istedigi gibi hareket
etmesi, ( 6) Cocuklann hosgoruyu yanhs anlamasi, (7) Degisik sosyal cevrelerden
gelen cocuklann aym smifta toplanmasi, (8) Simfta uyumsuz, psikolojik sorunlan
olan ozel egitime muhtac ogrencilerin bulunmasi, (9) Ogretmenin tecrubesiz olmasi,
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(10) Ogretmenin meslegini yeterince sevmemesi, ( 11) Ogretmenin anaokul
ogrencilerinin seviyesine inememesi, ( 12) Ogretmenin ozel sorunlanm smifa
tasimasi, ( 13) Ogrencileri cagin gerisine gore yetistirme konusunda eksiklikleri
olmasi gibi sorunlarla karsi karsiyadrrlar.

Oguz (1998) da anaokullarda baskrci-otoriter ogretmen davraruslanmn
yansitilma durumlannm ortaya konulmasi amaclanrmstir. Bu amac dogrultusunda su
sorulara cevap arannustir:
1) Ogretmenler; anaokullarda baskici-otoriter ogrctmen davramslanni hangi
sikhkta gosterrnektedirler?
2) Ogrctmenlerin anaokulda cocuga gosterilen baskici-otoriter tutumun olumsuz
etkileri konusundaki gorusleri nelerdir?

Oguz'un arastirmasmm evreni K.K.T.C. Milli Egitim Bakanhgma bagh 6
anaokulunda gorev yapan 35 ogretmendir. Arastirmamn evreni aym zamanda
orneklem olarak kabul edilmistir. 35 ogretmene uygulanan anket sonuclanna gore su
sonuc elde edilmistir: Anaokul ogretmenlerinin baskici-otoriter ogrctmen
davramslanrn cok az gosterdikleri, cogunlukla demokratik ogretmen davraruslan
gosterdikleri ortaya cikmisur.

Gaziler (1999), K.K.T.C. ilkokul ogretmenlerinin ogretmen davramslanmn
incelenmesi amaclanrmstir. Bu amacla su sorulara cevap aranrmstir:
1) Ilkokul ogretmenleri demokratik ogretmcn davramslanm hangi sikhkta yerine
getirmektedir?
2) Ilkokul ogretmenleri otoriter ogretmen davraruslanru hangi sikhkta yerine
getirmektedir?

Arastirmanm evreni K.K.T.C. Milli Egitim Bakanhgi'na bagli ilkokullarda
gorev yapan turn ogretmenlerdir. 1998-1999 ogretim yilmda K.K.T.C.'de toplarn 96
ilkokul , bu okullarda gorev yapan 1122 ogretmen bulunmaktaydi. Fakat tum evrene
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orneklem
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yontemi ile K.K.T.C

Milli

gorev yapan toplam 30 simf ogretmeni

30 ogretmene

uygulanan

anket

sonuclanna gore ilkokul

ogretmenlerinin demokratik ogretmen davramslanm cogunlukla her zaman yerine
getirdikleri, otoriter ogretmen davramslanni ise arasira yerine getirdikleri ortaya
cikrmsur.

Giirtay (1999) arastirmasmda K.K.T.C. Milli Egitim bakanhgina bagh
ilkokullarda gorev yapan ilkokul ogretmenlerinin simf ici disiplini saglamada
ogrctmcnc dusen gorev ve sorumluluklar konusundaki goruslerini ortaya koymasi
amaclanrms, bu dogrultuda su sorulara cevap aranrmstir:
1) ilkokullarda gorev yapan ogretmenlerin, sirnf ici disiplinin olmasi gerektigi
konusundaki gorusleri nelerdir?
2) ilkokullarda gorev yapan ogretmenlerin smif ici disiplinin saglanmasinda
ogretmene dusen gorev ve sorumluluklan yerine getirme durumlan nedir?

Gurtay'm arastirmasmm evreni K.KT.C. ilkokullarmda gorev yapan tum
ogretmenler olup omeklemini oransiz kume ornekleme yontemi ile K.K.T.C.'deki 4
ilkokulda gorev yapan toplam 30 ogretmedir. 30 ogretmene uyguladigi anket
sonuclanna gore 'K.K.T.C. ilkokullannda gorev yapan ilkokul ogretmenlerinin smif
ici disiplini saglamada kendilerine dusen gorev ve sorumluluklan yerine getirme
durumlan' konulu arastirmasmda; ogretmenlerin smif ici disiplini saglamada
karsihkli sevgi, saygi ve anlayisla saglamaya cahstiklan sonucuna varrmstir.

Ejderoglu (2003), lise ogrencilerinin okul basansizhgmm nedenleri ile ilgili
bir arastirma yaprmstir. Ejderoglu bu arastirmasinda lise ogrencilerinin cinsiyet, siruf
duzeyi (lise I, II ve III), yas, basan durumunu algilama, anne-baba egitimi, anne-baba
meslegi, ailenin gelir duzeyi ve oturulan evin kime ait olduguna gore okul
basansizligi nedenlerine iliskin goruslerinin fark gosterip gostermedigini
incelemistir.
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Bu arastirma 2001-2002 ogretim yilmda, K.K.T.C., M.E.K.B. Genel
Ortaogretim Dairesi Mudurlugune bagli 10 devlet lisesinde bulunan I., II., Ill. simf
ogrencilerinden random ile secilen 4 73 ogrenci ve 229 ogretmenle yapilnnstir.
\

Ejderoglu arastirmasi sonucunda, okul basansizhgnun nedenlerine iliskin
olarak ogretmenlere gore ogrencilerin; ( 1) Calisma ahskanhklan, (2) Ev ortarm, (3)
Kendine guven ve smama, ( 4) Saghk, (5) Temel ihtiyaclar, (6) Arkadaslar, (7) Aile
baskisi, (8) Derse yonelik tutumlar, (9) Ders dI$I faaliyetler, (10) Kisisel ozellikler,
( 11) Zeka ve sosyal uyum, ( 12) Gelecege iliskin yargi boyutlannda daha fazla etkili
olarak gormektedirler. Ogrcnciler ise (1) Ogretimdeki eksiklikler, (2) Ogretmen, (3)
Ders programlan boyutlanmn daha fazla etkili oldugunu dusunmektedirler.

2.Yurtdi~mda (Tiirkiye ve ucuncii lilkelerde) Yapilan Arastirmalar

Yurtdismda yapilmis olan arastirmalar arasmda arastirma konumuza yakm bir
takim calismalann mevcut oldugu gorulmustur.

Ryan (1960), 1700 okulda 6000'den fazla ogretmen uzerinde yaptigi
arastirma sonucunda etkili ve etkili olmayan ogretmen davrarnslan tesbit edilmistir.
Tablo 1 bu arastirmada etkili ve etkili olmayan ogretmcn davramslanru
gostermektedir (Akt.Yuksel, 2002:251-253).

TABLO 1
Rayn'm Arastrrmasma Gore Etkili ve Etkili Olmayan Ogretmen Davramslari
Etkili Oi!retmen Davramslari
l .Atik ve coskuludur.
2.0grenci ve siruf faaliyetleri ile yakmdan

ilgilidir.
3.Ne~eli ve ivimserdir.
4.Kendini kontrol eder, kolayca sinirlenmez.

Etkili Olmavan Oe:retmen Davramslari
l .Cansiz, durgun ve sikmtihdrr.
2.0grenci ve simf faaliyetlerine karsi
ilzisizdir.
3 .Kotumser ve mutsuzdur.
4.Kolayhkla sinirlenir ve kendini kaybeder.
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5. Saka yaparak snuf eglendirrnekten
hoslarur.
6.Hatalan111 belirleyerek kendisinin de hata
yapabilecegini kabul eder.
7 .Ogrencilerine yonelik davrarnslannda
tarafsiz, adil ve objektiftir.
8. Sabirhdir.
9 .Faaliyetleri ogrenciler ile birlikte yurutur
ve bu faaliyetler esnasmda ogrencilerine
sempatik ve anlayish davramr.

1 O.Ogrencileriyle iliskileri saygrh ve
arkadascadir.
11.Hem bireysel hem de egitsel problemleri
konusunda ogrencilerine yardim eder.
12.0grencilerin daha basanh calismalar
yapmalan icin onlan yonlendirir ve
perfonnanslanm over.
13.0grencilerin cabalanm samimi olarak
zortir.
14.Sosyal sartlar icerisinde ogrencilerin
tepkilerini tahmin eder.
15 .Kapasitesini en ust duzeye cikarmak icin
cabalayan ogrencilerini cesaretlendirir.
l 6.Sm1ftaki uygulamalar planh ve iyi
organize edilmistir,
17 .Simf faaliyetleri icin hazrrladrgi plan
esnektir.
18.0grencilerin ihtiyac ve bireysel
farkhhklanm tahmin eder.
19 .Ilgi cekici ve orj inal arac-gerec, materyal
ve tekniklerle ogrencileri guduler.
20.Derste kullandigi gosteri ve aciklamalar
acik ve pratiktir.
21.Verdigi yonlendirmeler eksiksiz ve
anlasihrdir.
22.0grencilerine kendi problemlerini
gidermeleri konusunda caba harcamalan ve
bu cabalanm degerlendinneleri icin onlan
cesaretlendirir.
23 .Simfta huzuru saglayici, ogrenciye deger
verici ve pozitif tarzda disiplin modellerini
kullamr.
24.0grencilere isteyerek, gonullu olarak
vardim eder.
25 .Ileriyi gorur ve potansiyel zorluklan
cozmek icin tesebbuslerde bulunur.

5.Ya fazlasiyle ciddidir ya da gereginden
fazla espri yapar.
6.Yaptig,1 yanhslann farkinda degildir ve
yanhs yaptigrrn kabul etmez.
7.0grencilerine yonelik davranrslannda
tarafsiz, adil ve objektif degildir.
8. Sabirsizdir.
9. Cok nadir olarak faaliyeterini ogrenciler
ile birlikte yurutur ve bu faaliyetler
esnasmda ogrencilerine kucumseyici tarzda
soz ve davramslarda bulunarak ve
ogrencilere sempati duymadigim zosterir.
1 O.Ogrencileriyle iliskilernde soguk davrarnr
ve kendini onlardan uzak tutar.
l lOgrencilerin bireysel ihtiyac ve
problemlerinden habersiz oldugunu gosterir.
12.0grencilerinin cahsmalanyla ilgili
herhangi bir yonlendirmede bulunmadrgi
gibi cahsmalanm begenmeyerek 90k fazla
elestiri vapar.
13 .Ogrencilerin cabalanna suphe ederek
bakar.
14.Sosyal sartlar icerisinde ogrencilerin
tepkilerini tahmin etmez.
15 .Kapasitelerini en ust duzeye cikarmaya
cabalayan ogrencilerinicesaretlendirmek icin
caba sarfetmez.
l o.Srmftaki uygulamalar plansizdir.
17.Haz1rlad1g1 plandan farkh hareket edemez
ve planda belirtilen faaliyetleri kati bir
sekilde uvgular.
18.0grencilerin ihtiyac ve bireysel
farkhhklanm tahmin etmede basaruzdir,
19.ilgi cekmeyen arac-gerec, materyal ve
teknikleri kullamr.
20.Gosteri ve aciklamalan acik degildir ve
vetersiz sekilde yurutur.
21. Verdigi yonlendirmeler eksik ve
belirsizdir.
22.0grencilerine kendi problemlerini
gidermeleri konusunda caba harcamalan ve
bu cabalanrn degerlendirmeleri icin onlan
cesaretlendirme konusunda yetersizdir.
23 .Ogrencyi uzun uzadiya azarlar, alaya ahr,
anlamsiz ve gereksiz ikazlar yapar veya
cezaya basvurur.
24.0grencilere istemeyerek yardim eder
veva yanhs sekilde vardim eder.
25.ileriyi gorme ve potansiyel zorluklan
cozmede vetersizdir.
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Paykoc (1981)'un yaptigi bir cahsmada aciklayici, harekete gecirici ve donut
saglayici sozel cgretmen davraruslanrnn basanyi ytikseltmede etkisinin oldugu
bulunmustur (Akt. Gilner, 1995: 13).

Krsakiirek (1985), Turkiyede Gazi ve Selcuk Universitelerinde yaprrus
oldugu smif atmosferinin ogrenci basansina etkisi konulu arasurmasinda su sonuclan
elde etmistir: (1) Ogrenciler derslere devam etmenlerinin basanlanni buyuk olcude
arnrdigi gorusundedir, (2) Ogrencilerin aktif olarak derse katilmalannm
basanlanndaki paymm buyuk olcude bilincinde olduklanm ve basanlanm olumlu
yonde etkilediginin farkindadir, (3) Derslerde "ogretilenlere ek cahsmalar yapma"
ogrenci basansim onemli yonde etkilemektedir, ( 4) Ogretilen dersten hoslanma etkin
ogrenme icin iyi bir baslangic olup ogrenciler bunun bilincindedir, (5) Etkin bir
ogretim ortammda ogrenci-ogrenci, ogrenci-ogretim elemam arasmdaki iliskiler
kadar, bu iliskilerde sempati faktoru de onernlidir, (6) Ogretim uyesinin dersin iyi
anlasilmasi icin gosterdigi caba ogrenci basansmi olumlu yonde etkilemektedir, (7)
Ogretim uyesinin dersine iliskin konulan ustu kapali bir sekilde degil, acik bir
sekilde anlatmasi ogrcnci basansmi onemli olcude etkilemektedir, (8) Ogretim
uyesinin dersi ve dersine iliskin konularda ogrenci goruslerinin almasi, bununla
ilgilenmesi ve onem vermesi gerektigi ortaya cikrrustir, (9) Ogrenci basansinda,
ogrencinin kendi kisisel basan arzusu onemli bir rol oynamaktadir, ( 10) Ogretim
uyesinin ogrencileri smif ici cahsmalara etkin bir sekilde katilmaya tesvik etmesi ve
smifta sakin bir ortamm bulunmasi ogrenci basansmi olumlu yonde etkilemektedir,
(11) Ogrencilerin derslerde yer alan faaliyet ve odevlerin coklugundan sikayetci
olmadiklanrn, tersine, bunun kendi basanlanm olumlu yonde etkiledigine
inandiklanm gostermistir.

Ok ve

digerleri (2000)'m yine Ttirkiye'de, ilkogretimde ogretrnen-ogrenci

etkilesimine smif yonetimi kurallarmm etkisi konulu arastirmalannda su sonuclan
elde etmislerdir: ( 1) Ogretmenlerin cogu smif yonetimi ilke ve yontemlerini yeterli
dtizeyde bildigini soylese de eksikleri vardir, (2) Uygun sorular sorularak derste
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tartismalara katihm saglanmakta, (3) Bayan ogretmenlerin yandan fazlasi dili
kullanma becerisinde yeterli oldugunu belirtirken erkek ogretmenlerin buyuk bir
kismi bu konuda kararsiz kalmislardir, ( 4) Simfta iletisim icin ogrencilerin oturma
duzeni ve canh bir smif ortarm olusturulmasimn onemli oldugu ortaya cikrrustir, (5)
Ogretmenler ogrenciler ile iletisimlerinin iyi oldugunu belirtse de ogrencilerin
bazilannda aksi gorusler gozlenmistir, (6) Olumlu ve olumsuz davraruslar icin odul
ve ceza yararhdir, (7) Kural, belli amaclara ulasmak icin konulan bir aractir, (8)
Kurallar uygulamrken zorluklarla karsilasilmaktadir, (9) Ogrenci onerilerine onem
verilip, yonetici-ogretmen-ogrenci

arasmdaki iletisimin iyi olmasi gerekmektedir,

(10) Kurallarm yaptmmmda otogratik bir tutum sergileme konusu olumsuz
degerlendirilip, kurallann yaptmmmda demokratik bir tutum sergileme olumlu
degerlendirilmistir,

(11) Simf kurallan, simflara ve ogretmenlere gore degismektedir.

Celep (2000), ortaogretim okullannda sorumluluga dayah sirnf yonetimi
konulu arastirma sonuclanna gore ortaogretim ogretmenleri, ogrencide sorumluluk
duygusunun gelistirilmesi ve sorumlu bireyler olarak davranrna becerisinin
kazandmlmasi icin dissal odullendirmeye fazla yer verilmemesi gerektigi inancim
tasimaktadirlar. Aynca smif ici kurallar ve islemlerde ogrenciye sorumluluk
verilmesi, ogrencinin kendi davrarnslanrun dogurdugu sonuclan yasamasim saglayici
simf kosullannm olusturulmasi gerektigi gorusune sahiptirler.

Baymdir (2001), Turkiyede istanbul simrlan icindeki 14 ilkogretim
okulundaki 1. kademe ogretmenleri ve 5. smif ogrencilenne anketler uygulanarak,
tarama modelinde yapilan arastirma sonucunda 'smif yonetiminde ogretmen
davramslanrun ogrenci basansma etkisi' konusunda yaptigi arastirmada
ogretmenlerin, ogretmen egitim prograrnlarmdan yararlanamadiklan

ve uygulama

boyutunda eksiklikleri bulundugu sonucuna varrmstir.

Corsoy (2001), Turkiye'de egitimde suuf yonetimi arastirmasmda su sonuca
varrmstir: Ogrctmen, ogretimden cok duzenle (disiplinle) ugrasmamaltdir. Bu
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yonelim, snnfm duygusal havasmi, ogrenme ortamim bozar ama ogrenci istenmeyen
davramsi yapar ve surdururse bu da ogrenme ortamim bozar. Ogretrnen bunu denge
icinde cozrneli, ne yanhs davrarusm surdurulmesine ne de sinifta cgretim ortammm
bozulmasma musade etmemelidir.

Oktar (2002), ogretme-ogrenme ortammda sunulan degisik on organize
edicilerin ogrenci basansma etkisini arastirrmsur. Arastirma Gazi Oniversitsi Meslek
Egitim Fakultesi son simf ogrencileri uzerinde yurutulmustur. Arastirmada deneysel
yontem, kontrol gruplu ontest-sontest modeli uygulanmistir. iki deney grubu, bir
kontrol grubu uzerinde yurutulrnustur. Arastirma sonucunda elde edilen bulgulara
gore deney ve kontrol gruplannm basanlan arasmda istatiksel acidan anlamh bir fark
bulunamarrus olmasma ragmen, deney grubunda yer alan ogrencilerin basan
durumlanmn arttigi gozlenmistir. Aynca ontest-sontest arasmdaki fark, deney
gruplarmm lehine basanmn arttigim ortaya koymustur .

Nural ve Kuan (2002), ilkogretim okullannm besinci srmflannda okuyan
ogrencilerin smif yonetiminde ogretmenlerden bekledikleri ve gozledikleri
davramslan arastirrmslar. Bu arastirma Trabzon ilinin Besikduzu ilce merkezinde
bulunan resmi devlet okullannda, ilkogretim besinci smifta okuyan 200 cgrencinin
tamami arastirma kapsamma ahnrmstir. Bu ogrencilerin, simf ogretmeninden simf
yonetimine iliskin ogretmenden bekledikleri davranislar ile bu davrarus
beklentilerinin ogretmenler tarafmdan karsilanma duzeyleri saptanmistir. Simf
yonetiminde, simf disiplini, iletisim, ogretim etkinlikleri ve motivasyon acismdan,
ogrencilerin beklentilerinin ve gozlemlerinin cinsiyete gore farkhlik gostermedigi
bulunmustur, Ogrencilerin beklentilerinin yuksek, ogretmenlerin ise beklentileri
karsilama duzeylerinin daha dusuk oldugu ortaya cikrrusnr (Akt.XI. Egitim Bilimleri
Kongresi, 2002:31)

Terzi (2002), Turkiye' de snuf yonetimi acismdan etkili ogretmen
davrarnslan konusunda bir arastirma yapmis ve su sonuca varrmsur: Uygun bir ortam
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olusturuldugunda,

dogru program ve dogru yotemlerle her insamn ogrenme isteginin

artacagi ve "butun ogrencileri ogrenebilecegi" soylenebilir.

Ipsir (2002), yine Ti.irkiye'de simf yonetiminde; ogrencilerle saghkli iletisim
kurabilmenin ve olumlu simf ortami yaratmanm rollerini arastrrrms ve su sonuca
varrmstir: Ogretim etkinliklerinden istenilen verimin elde edilebilmesi icin smifta
duzenin saglanmasi gerekir. Ogretmen simfta akademik olmayan bircok sorunla
karsilasabilir. Ogretmenin bu sonuclarla basa cikabilmesi icin iyi bir iletisim ve
'

olumlu siruf ortami yaratma becerisine sahip olmasi gerekir.

Okumus (2002), Ti.irkiye'de Afyon il merkezinde 'ilkogretim 1. kademede
ogrencilerin basanlanrn etkileyen faktorlere iliskin ogretmen gorusleri' konulu
arasnrmasi sonucunda evli ve bekar ogretmenlerin ogrenci basansmi etkileyen bazi
faktorler; ozellikle ogrencilerin konusma di.izeyleri, dersler hakkmdaki algilan ve
fiziksel gelisimleri i.izerinde farkh gorus bildirdikleri gorulmustur. Y ash ve daha
yasli ogretmenler, ogrencilerin okuma seviyeleri, derste ogretmeni dikkatle
izlemeleri ve odevlerini di.izenli yapmalan gibi ogrencilerin basanlanru etkileyen
bazi faktorler i.izerinde de farkh gorusler bildirmislerdir. Ogretmenlerin kiderni
acismdan goruslerine bakildigmda ise ozellikle daha kidemli ogretmenlerin okulun
ogrencileri istekli hale getirme islevinin kalmadigi gorusune sahip olmaya
basladiklan, dusuk kidemli ogretmenlerin ise idealistliklerini tam olarak
yitirmedikleri ve egitim-ogretim si.irecinde daha fazla faaliyetlerde bulunrnak
istedikleri ve zamam yeterli bulmadiklan gorulmustur.

Kuzu (2003), Ti.irkiye'de egitim-ogretim ortammda etkili sozel iletisim
konulu arastirmasmda sonuc olarak ogretimin etkili olmasmda iletisim bas roli.i
oynamaktadir. Bunun icin ogretmenlerin etkili iletisim becerilerine sahip olmasi ve
bunlan ogrencilere de kazandirmaya cahsmasi gerekmektedir.
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(2003), Ttirkiye ve ingiltere' de secilen birer arastirma grubu tizerinde,

ilkokul ogretmenlerinin simf yonetiminde yetkinlik bekletisi rolunu arastirrms ve
genel olarak su sonuclan elde etmistir: Aile degiskeni hemen hemen turn ogretmenler
tarafmdan yaramazlik davranismm en buyuk neden olarak gosterilmistir. Bununla
beraber, evlilik problemleri, okul ve ev disiplininde tutarsizlik, ingiltere' deki
ogretmenler tarafmdan, yetersiz ilgi, destek ve rehberlik, ekonomik yoksunluga bagli
sorunlar (materyal yoksunlugu, cocuklann calismak zorunda kalmasi) ve evlilik
problemleri, Ttirkiye' deki ogretmenler tarafmdan siklikla gosterilen aile degiskenleri
arasmdadir. Ogrencilerin yetenek dtizeylerinin farkh olmasi ve simf tekran yalmzca
Ttirkiye'deki ogretmenler tarafmdan vurgulanmisnr. Yuksek yetkinlik beklentisine
sahip olan ogretrnenler okul, program ve ogretmenle ilgili degiskenleri de dikkate
ahrken, dusuk yetkinlik duzeyinde olan ogretmenler aile degiskenini merkeze alma
e gilimindedir ler.
Sistematik ve yapilandmlmis bir davrams yonetimi programma ya da disiplin
yontemine sahip olmak, ingiltere'deki ogretmenlerin en belirgin ozelligi olarak
karsimiza cikrnaktadir. Gozlem ve gorusme grubunda yer alan ogretmenlerin hepsi
de belirli bir disiplin yontemini izlemekteydirler. Gorusme sonuclanna gore, olumsuz
davrarus icin uyarma, olumlu davramsi odullendirme, yerlerini degistirme, soru
sorma, dokunma, bakma, olumlu ve olumsuz pekistirec verme, bu gruptaki
ogretmenler tarafmdan sorunlu davranislarla basetmede kullamlan yontemler
arasindadir.
Gorusmelerden cikan genel sonuc, Turkiye' deki ogretmenlerin yararnazhk
davramsi ile basetrne yollanm deneme yamlma yolu ile kendi kendilerine
ogrendikleri, belirli bir disiplin yaklasirmm kullanmak uzere herhangi bir egitimden
gecmedikleri seklindedir. Uyarma, gorev verme, kurallan tekrarlama, olumlu ve
olumsuz pekistirec kullanma, mizah, derse ilgisini cekme ve guduleme, gorusmeye
katilan ogretmenler tarafmdan belirtilen yontemler arasmdadir.
Yetkinlik degiskenine gore ogretmenler incelendiginde, iki grup arasmda
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kesin bir simr olmadigr ve zaman zaman benzer yontemleri kullanmakla beraber,
belirli bir grupta toplanan ogretmenlerin genel bazi karakteristiklere sahip olduklan
gorulmektedir. Gorusme ve sistematik gozlern sonuclan, ogretmenin genel simf
yonetim tarzi hakkmda alman notlar ile birlestirilerek yorumlandigmda, yuksek
yetkinlik beklentisine sahip ogretmenlerin, kararh, tutarli ve olumlu basetme
yonternlerini, (mizah, bakma, dokunma, guduleme, cesaretlendirme) uzun vadeli ve
tum simfin yaranm gozeten bir yaklasim icinde kullanma egiliminde olduklan,
simftaki dinamikler ve kendi davramslan hakkmda daha cok farkmdahk gelistirmis
olduklan ortaya cikmaktadir. Diger taraftan, tepkilerde tutarsizlik, olumsuz basetme
yontemlerine (elestirme, bagirma, ceza) daha sik basvurma, kisa vadeli ve simfin
dikkatini bozan bir yaklasimi benimseme, dusuk farkindahk ve icgoru sahibi olma,
dusuk yetkinlik beklentisine sahip ogretmenlerin genel karakteristikleri arasmdadir.

Celenk (2003), okul basansinm on kosulu; okul-aile dayamsmasi konulu
cahsrnasinda su sonuclara ulasilrmstir: ( 1) Egitim acismdan destekleyici bir tutum
icinde bulunan ailelerden gelen cocuklann basanlan daha yuksektir, (2) Aile bakim,
sefkat ve korumasmm okul basansmm yukselmesinde onemli bir faktor oldugu
anlasilrmstir, (3) Koruyucu aile yamnda kalan cocuklann, eger uygun sefkat ve
kurumu saglandigi taktirde basanlannm yuksek oldugu gorulmustur, (4) Okul ile
ortak program uzerinde gorus birligi saglanarak duzenli iletisim icinde bulunan, bu
ortak anlayis icinde cocuguna egitim destegi saglayan velilerin cocuklannm okul
basanlanmn daha da yuksek oldugu anlasilrrustir.
Cogan, 1956 yilinda bir cahsmasmda, ogretmenin birlestirici ve icten
davramsmm ogrencinin gerekli ya da kendi istegi ile yaptrgi cahsmalan olumluyonde
etkiledigini ortaya koymustur. Cogan, yagtig: cahsmaya dayanak ogretmenin
ogrencide kaygi ve uzaklasma etkisi yaratici davramsi ogrencinin sadece gerektigi iki
sekilde etkiledigini belirtmektedir. Ogrctmenin ogrencide kaygi ve uzaklasma etkisi
yaratici davrarusi ogrencinin sadece gerektigi kadar cahsmasina neden olacagi ve
yine ogretmenin ogrencide sevgi, saygi ve yaklasma etkisi yaratici davramsi da
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ogrencinin kendi istegi ile ek calismalarda bulunmasma neden olacagi gorulmustur
(Akt. Kucukahmet, 1987:32).
Biddle ve Ellena 1964'de gerceklestirdikleri bir arastirma cahsmasinda
ozellikle smif ortammda ogretmenlerin cesitli ozelliklerini ve buyuk cogunlukla da
davramslanm incelemeye cahsrmslardir. Elde ettikleri veriler sonucunda ogretmeogrenme surecinin niteliginin ogr~tmen niteligi ile ilgili oldugu gorulmustur (Akt.
Deryakulu, 1992: 12).
E.A. Rosencranz ve B.J. Biddle da ogretmen davramslannm ogretmcogrenme surecinin niteligini belirleyen onemli bir degisken oldugunu belirtmekte ve
davramslanmn olusmasmi etkileyen degiskenlerin sosyal durumlan, degerler,
inanclar, cevranin etkileri, ogretmenin kisiligi, motivasyonu, bilissel duzeyi, algilan
ve diger etkiler oldugunu vurgulamaktadirlar (Rosencranz ve Biddle, 1964:236).
Ewing ve Gubert (1967) Illinois Universitesinde yaptigi arastirmada, ustun
yeteneli, fakat dusuk basanh ogrencilerin akademik basan duzeylerini yukseltmede
psikolojik damsma yardimmm etkili oldugunu destekleyen bulgular elde edildigi
gorulmustur (Akt. Can, 1992: 19).
Cochran ve Traues (1974)'un gerceklestirdikleri arastirmalannda,

yaratici,

esnek ve sicak ogretmenlerin olusturdugu acik smif cevrasinin ogrencinin daha
olumlu tutum ve benlik kavrami gelistirmesine yol acugim gozlemislerdir (Akt.
Acikgoz, 1990:93).
P. Tap (1967) Fransa'da "ideal ogretmen portresi'"nin belirlenmesi amaciyla
lise ogrencileri uzerinde bir arastirma sonucunda yuzde bakimmdan en basta su
ozellikler sayilrmstir: Anlayis %43, egitsel niteliler %30, cekici dersler %28,5,
haktanlik %23, otorite %22 (Akt. Oguzkan, 1989:47).
N .A. Flanders ogretmen davramslanmn ogrenci davrams ve basansi
uzerindeki etkisini incelemistir. N.A. Flanders'e gore ogretmenlerin "dolayh"
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davrarnslanrun bircok bakimdan ogrenciler uzerinde etkili olmaktadir. Dolayh
davramslar arasmda ise ogrencilerin duygulannm benimseme, onlann
dusuncelerinden yararlanma, onlara soru sorma gibi hususlar bulunmaktadir.
Dogrudan dogruya etkileme ise anlatma, emir verme, elestirme vb. yollala
gerceklesmektedir. Flanders'in bu incelemesi, dolayh davranislan ile ogrencilerini
etkileyen ogretmenlerin simflannda okuyan ogrencilerin derslerinden daha iyi not
aldiklanm, ileri duzeyde elestirici bir dusunme yetenegi kazandiklanm ve arastinci
bir tutum takmdrklanm ortaya koyrnustur (Akt. Gilner, 1995 :21 ).

Solomon ve Kendall (1976)'m arastirmasmda da benzer sonuclara
ulasilmistir. Onlara gore ogrencileriyle isbirligi yapan, demokratik davranan,
ogrencileri de smif etkinliklerine katan ve yaratici olan ogretmenlerin ogrenciler
uzerinde yaratacagi akademik basanlannm daha yuksek olacagim belirtmislerdir
(Akt. Acikgoz, 1989:93).

Fraser ve Fisher (1982) A vusturalya' da yaptiklan bir calismada smifm
psiko-sosyal cevresinin ogrencinin ogrenmesi uzerindeki etkilerini arastirrmslardir.
Bu arastirma 30 okulda seclien 100 snufta ogrenirn goren 2305 sekizinci simf
ogrencisinden olusan orneklem grubu uzerinde yapilrmstir. Arastirmada cevresini
algilayisla , ogrenme arasmdaki iliski incelenmistir.
Arastirma icin once, ogretim yihrnn basmda ogrencilerin basan duzeyleri ve
genel yetenekleri kontrol edilmis ve ogrencilere smif envanteri (My Class Inventory)
I

uygulannustir.
Bunlar, okurna becerisi testi, bilirnin tabiatmi anlarna testi ve likert tipi tuturn
olcegidir (bu tuturn olcegi ogrencinin bilirne olan ilgisini olcmektedir).
Uygularnalardan soma yapilan korelasyon analizleri ogrcnme urunleri
(basan) ile simf envanterine verilen cevaplara dayah ogrenci algilan arasmda anlarnh
iliskiler oldugunu gostermistir (Akt. Gliner:21-22).
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Fraser ve Fiser (1983), ogrenciler uzerinde gerceklestirdikleri bir cahsmada
ogrencilere istedikleri ogrenme cevrasinin saglanmasinm (ki bu da ogretmenler ile
olacaktir) ogrenme ciktilannm kalitesini ve ogrenci akademik basansirn yukselttigini
ortaya koymuslardir. Yine Fraser ve Fisher'e gore "ogrencilerin siruf ortamma iliskin
isteklerinin ve onlann gerceklesme derecelerine iliskin algilanrnn" cahsmasi
durumunda ogrenme urunlerinin kalitesinin arttigi, ogrenci akademik basansmm
daha yuksek oldugu ortaya cikanlmisur.
Fraser ve Fisher (1983), 116 lise simfmda gerceklestirdikleri arastirma
calismalannda lise ogrencilerinin ogretmen kontrolunden 90k ogretmen destegini,
yani dostlugunu tercih ettikleri ortaya cikanlrmstir. Bu boyutun onemi cesitli
arastirmalarla da karutlanrmstrr (Akt. Acikgoz, 1989: 108).
Witty, yaptigi bir arastirmamn sonuclanna gore "en 90k begenilen ogretmen
genellikle insane iliskilerinde gercekten duyarh olan ve iyi bir uyum gosteren
ogretmendir'' demistir, Paul A. Witty'nin yaptrgi bu arastirma ogrencilerin
dusuncelerine dayah olarak gerceklestirilmistir. "Bana en 90k yaran dokunan
ogretmen" konusu uzerinde 12000 ogrenci mektubunu incelernis ve belirtilen
ogretmen niteliklerini siklik derecesine gore siralarrnstir. Asagida siralayacak
oldugumuz maddeler ogrencilerin akademik basanlanmn saglanmasi icin
ogretmenlerde varolmasi gereken nitelikler olarak ifade edilebilir:
1. Isbirliginden hoslamr ve demokratik egilimli olmak,
2. Sevecen (musvik) ve sabirh olmak,
3. Cok cesitli bilgilere sahip olmak,
4. D1~ gorunust; guzel ve tavirlan hos olmak,
5. Haktamr ve yansiz (tarafsiz) olmak (Akt. Oguzkan, 1989:47).
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III. BOLUM

YONTEM

Bu bolurnde arastirmarun yontemi aciklanmaktadir. Arastirmada kullamlan
model, evren, verilerin toplanmasiyla yapilan cahsmalar, verilerin islenmesi ve
arasnrmada kullamlan istatistiksel teknikler bildirilmisrtir.

Arastirmanm Ydntemi

Bu arastirmada; smif yonterni sureci icinde cgretim hizmeti bunyesinde
sekillenen ogretmen davramslannm, ogrenciler uzerindeki etkisini olcmek amaciyla,
ogretmenlerin bu degiskenler isigmda sergiledigi davramslar belirlenmisrtir.

Ogretmenlere uygulanan anket ile bire bir ogrenci yas duzeyine indirgenmis
anketlerle ogrencilerin ogretmenleri hakkmdaki gorusleri almmis ve algilama
farkhhklan ile cevaplann guvenilirligi karsilastmlmistir. Bu nedenle arastirmarun
yurutulmesinde tarama modeli kullamlmistir.

Evren

Arastrrmanm cahsma evrenini; Degirmenlik Bucagi'rnn koylerindeki 3
ilkogretim okulunun ogretmenleri olusturmaktadir. Degirmenlik bucagina bagh 10
koy bulunmaktadir. Bunlar: Degirmenlik, Minarelikoy, Demirhan, Bahkesir, Meric,
Duzova, Cihangir, Beykoy, Kalavac ve Yenicekoy'dur, Ancak bu koylerden sadece
Degirmenlik (Degirmenlik ilkokulu), Minarelikoy (Sht. Mehmet Erny ilkokulu) ve
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Balikesir

(Bahkesir-Meric

2002-2003

ilkokul bulunmaktadir.

Bu ilkokullarda

ogretim yilmda 95 besinci simf ogrencisi ogrenim gormekte,

39 ogretmen
ogretmen

ilkokulu)'de

gorev yapmaktadir

(K.K.T.C.

Milli Egitim Bakanligi

Ogrenci ve

cizelgesi).

Orneklem

Arastirmamn omeklemini; 2002-2003 ogretim yihnda Milli Egitim
Bakanhgma bagh Degirmenlik Bucagi'rnn koylerindeki ilkokullar olusturmaktadir,
Arastirmada tam orneklem kullamlmisur. Orneklemi olusturan 95 besinci simf
ogrencisinden 89'u, 39 ogretmenden 34'dti anketlerimizi yanrtlarmstir.

Verilerin Toplanmasi

Arastirma verilerinin toplanmasi icin literattir taramast yapildiktan sonra
uzman gorusleri ahmp daha once yapilrms arastirmalann bilgi toplama olceklerinden
yararlamlarak olusturulan anket formu kullamlrmstrr (Bayindir, 2001: 236-240).

Ogretmen ve ogrenciye uygulanacak olan anket duzeneginin anlasihrhgi test
edilmis ve gerekli duzenlemeler yapildiktan sonra cogaltilarak evren grubundaki
deneklere uygulanrmstir.

Ogretmen ve ogrenci anketi tis; bolumden olusmaktadir. Birinci bolumde;
ogretmcn ve ogrencilerin kisisel ozellikleri ve bagimsiz sorular yer almaktadir. Bu
bolumde ogretmenlere uygulanan ankette 7 soru, ogrencilere uygulanan ankette ise 6
soru bulunmaktadir.
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Ikinci bolum; ogretmenlerin
belirleyici

kisisel ve davranissal

olarak ozelliklerini

16 sorudan olusmaktadir.

Ucuncu bolumde
davrarnslan

belirleyici

Anketlerin
ve Kultur Bakanhgi
almdiktan

ise ogretmenlerin

ogretim etkinliklerinde

sergiledikleri

30 soru bulunmaktadir.

uygulanabilmesi
Ilkogretim

soma anket formlan

icin Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

Milli Egitim

Dairesi 'nden gerekli izinler almmisur (Ek: 1 ). lzinler
arastirmaci

tarafmdan

uygulanrmstir.

Toplam 95 besinci smif ogrencisinden,

89 besinci simf ogrencisine

uygulanrrus,

anket uygulanamarmstir

6 besinci simf ogrencisine

anket

(Tablo 2).

TABL02
Orneklem Grubunu Olusturan Besinci Smif Ogrencilerinin Okullara Gore
Dagrhmi ve Uygulanan Anket SayIS1

Ogrenci

Yiizde

Uygulanan

Yiizde

Okul

Sayisr

(%)

Anket Sayisi

(%)

Degirmenlik

22

23,157895

21

22,10

48

50,526316

45

47,36

Ilkokulu

25

26,315789

23

24,21

Toplam

95

100

89

93,67

Ilkokulu
~ht. Mehmet
ilkokulu
Bahkesir-Merie

Tablo 2 incelendiginde ogrencilere uygulanan anketlerin uygulanma oranmm
%93,67 oldugu gorulmektedir.
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Toplam 39 ogretmenden,
uygulanamarrustir

34 ogretmene

anket uygularums-

S ogretmene

anket

(Tablo 3)

TABL03
Orneklem Grubunu Olusturan Besinci Ogretmenlerin Okullara Gore Dagrhmr
ve Uygulanan Anket Sayisi
Ogretmen

Yiizde

Uygulanan

Yiizde

Okul

Sayisr

(%)

Anket Sayisr

(%}

Degirmenlik

10

25,641026

10

25,6

20

51,282051

17

43,5

9

23,076923

7

17,9

39

100

34

87

ilkokulu
Sht, Mehmet
Eray Ilkokulu
Bahkesir-Meric
Ilkokulu
Toplam

Tablo 3 incelendiginde ogretmenlere uygulanan anketlerin uygulanma
oramnm %87 oldugu gorulrnektedir.

Verilerin Islenmesi

Uygulanan anketlerdeki verilerin analizi uzman tarafmdan, SPSS for
Windows 10.01 (Statistical Package for Social Sciences) paket programi
kullamlrmstir.

Anketlerin 2. 3. Bolumu uclu dereceleme olcegi ile dtizenlenmi~tir. Bu
bolumlerde l=fl-Iic), 2=(Bazen), 3=(Herzaman) anlammi tasimaktadir.
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Kullamlan olcege uygun olarak elde edilen gorti~lerin aritmetik ortalamalan
degerlendirilirken su arahklar esas almmistir.

V erilen agirhk

Secenekler

Sm Ir

1

Hie;

1.00 1.66

2

Bazen

1.67 2.33

3

Herzaman

2.34 3.00
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IV.BOLUM

SINIF YONETiMiNDE OGRETMEN DAVRANI~LARININ
OGRENCi BA~ARISI UZERiNDEKi ETKiSi

Bu bolum 12 kisnndan olusmaktadir. Bunlar; egitim, ogrenme ve ogretme,
ogretim ve ogretmcn, ogretmen ve kisilik, ogretmen ve iletisim, siruf yonetimi ve
ogretmen davranislan, simf disiplini ve ogrctmen, ogretrnen davramslan ve basan,
simf yapisi, ogretim hizmeti, ogretmenin tam ogrenmeyi gerceklestirecek tutum ve
davramslan, cagdas egitim ve demokrasidir.

EGiTiM

Her cagda oldugu gibi cagimizda bireyin toplum icindeki yerini belirlemede
rol oynayan etmenlerden birisi, belki de onemlisi egitimdir. Birey, hem toplumun bir
ogesi olarak, hem bireysel dunyasmdan kaynaklanan ogrcnme gereksinimi ile
egitime istek duyar (Bilhan, 1996:89).

Egitim sozcugunun farkli tanimlanrun ortak yam, onun davrams degistirme,
davrams olusturma amacli etkinlikler olrnasidir (Basar, 2002: 1 ). Egitim, toplumu
duzenleyen ve gelecege tasiyan bir kurum olarak onu yasatma sorumlulugunu
yuklenecek olan insam yetistirir. Dogdugunda topluma yararh hicbir davramsi
olmayan insan yavrusuna kultur kazandirarak, onu toplumsallastirarak,
bireysellestirerek ve uretkenlestirerek toplumun etkin bir uyesi olmasma egitim
kurumu yardim eder (Basaran, 1993:150). Bilgiyi tasiyan ama kullanamayan degil,
nasil ogreneccgini bilen, gercek bilgilere ulasabilen, bildigi gibi davranan, dusunerek
yeni bilgiler uretebilen, sorun cozen insanlara gereksinim vardir (Basar, 2003:4).
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Baska bir deyisle egitim; cocuklarda varolan gizil gucleri son noktaya kadar
gelistirmeyi amaclayan, onlann, bir butun olarak kisilik, sosyal-ruhsal ve bedensel
gelisimlerine olanak tamyan bir faaliyettir (Ozden, 1998:2).

Bir ulkenin egitim ve ogretim surecindeki cocuk ve gencleri, o ulkenin
geleceginin tasiyicrsrdirlar. Toplumun gelecegi onlarla kurulacak, ulkenin
gelisimciligi ve kalkmma yuku, hem bedensel hem psikolojik olarak iyi yetismis, iyi
egitilmis cocuk ve genclerin urunu olacaktir (Topses, 2002: 10).

Cagdas bir egitimde amacimiz, cocuklan bir butun olarak dusunup, her
yonden gelistirerek hayata hazirlamak olmahdir (Kurt, 2001: 11 ).

V erimli bir egitim, egitimden gececek kisilere uygun olan egitimdir, Her
ogrenci aym olmadigi gibi, her egitim de aym degildir. Her ogrenci grubuna uygun
bir egitim, her egitimin de uygun ogrencisi vardir. Bu uyumu saglamak, ona gore
ogrenciyi yonlendirmek egitimdeki basanyi ve beklenen verimi artiracaklardir.
Herhangi bir yetenegi bulunmayan hicbir insan yoktur, ancak yetenekleri
kesfedilemeyen, ortaya cikanlamayan, bu nedenle de yetenekleri uyanhp, gelistirilip
bunlara islerlik kazandmlamayan insanlar vardir (Bilhan, 1996:127).

Egitimin kapsarm ve tamrm uzerinde yapilan aciklamalardan sonra bir surec
olarak ozelliklerini inceleyebiliriz. Egitim surecini birbirini izleyen ve birbiri uzerine
biriken ogrcnme ve ogrctme olaylan olusturur. Ogrenmenin olusmasim saglayan, her
turlu etki egitim surecinin bir parcasidir. Birbirini izleyen ogrenmelerin belli bir
hedefe ya da hedefler dizisine ulasrnak icin yapilmasi gerekir. Her ogrenme zincirini
egitim olarak niteleyemeyiz. Egitim surecinin uc temel ogesi vardir. Bunlar: 1.Hedef,
2. Ogrenme ve ogrctme etkinlikleri, 3 .Degerlendirmedir.

Egitim hedefle baslar, ogrenme-cgrctme etkinlikleriyle devam eder ve
degerlendirrne ile son bulur. Surecin bu mantigi butun kulturler icin aymdir.
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Hedeflerin

icerigi ve ogrenme icin kullamlan

degisebilir,

fakat surecin dogasi degismez.

Hedefler
meydana

ogretme yontemleri

egitim surecine giren kisinin davranislarmda

gelmesi istenilen farklilasmalan

gerekli davranis olcutlerini

ortaya koyar. Hedeflerin

istedigi insan tipinin yetismesi
bazi yonlerinin,

amaclann

insan kisiligini

etkilemeyen

belirler. Egitilecek

demektir.

gosterdigi
ve

kulturden

dolayisiyle

kulture

kisiliginde

kisinin kazanmasi

gerc;ekle$tirilmesi

toplumun

Egitim surecine giren kisinin kisiliginin

dogrultuda

degisrnesi

ve gelismesi

beklenir.

kahci olmayan degismeler egitim degeri tasimaz

(Fidan, 1996:9).

OGRENME VE OGRETME

I

OGRENME
Ogrenme ve Ogretme Sistemi
insam toplumsal bir varhk yapan ve onu diger canhlardan ayiran en onemli
ozelliklerden biri ogrcnme yetenegine sahip olmasidir. Dogdugu zaman bilincli
hicbir davrams gostermeyen insanoglu, yasamasi icin gerekli olan tum davranislan
cevre etkisi ve dogustan sahip oldugu guclerinin yardimiyla ogrenir (Fidan,
1996: I 0). Ogrenme, bireyin olgunlasma duzeyine gore cevresiyle etkilesirni (yasanti)
sonucu davran1~lannda olusan kahci degismelerdir (Btiytikkaragoz, 1997:23).

Psikologlar, ogrenrnenin varhgrm genel olarak su tic; olcute dayah olarak
incelemektedirler:

1) Davramslarda bir degisme olmahdir.
2) Davramslardaki degisme kahci olmahdir.
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3) Davramslardaki degisme kisinin cevresiyle etkilesimi sonucu (bir yasanti

urunu) olmahdir.
Ogrenme, kendiliginden ve yonlendirilmis olmak uzere iki turlu meydana
gelmektedir. Bireyin kendi kendine yaptiklannm sonucu meydana gelen davrams
degisiklikleri kendiliginden ogrenrnedir. Kendiliginden ogrenrne, gunluk hayatta
karsilasilan cesitli olay ve durumlarla ilgili olarak gerc;ekle~ebilir.

Yonlendirilmis ogrenmede ise ogrcnme sirasmda ogrenme icin gerekli ortami
hazirlayan bir kisi ya da arac yer almaktadir. Simftaki ogrenrneler yonlendirilmi~
ogrenrnedir. Cunku smifta ogrenrne etkinliklerini duzenleyen ve ogrencilcrin belli
davramslan kazanrnalanm saglamak icin ogretmen bulunmaktadir (Buyukkaragoz,
1997:24-25).

Ogretmenin birinci derece sorumlu oldugu husus egitim yasantilanm duzenlemek
ve duzenlenen cevrede egitim durumunda ornek olusturacak bicimde yer almaktir.
Bu iki gorev ogretrneni hem bir bilim adarm hem de bir sanatkar gibi davranrnaya
yoneltmektedir. Bu nedenle ogretmen; belli konulan, belli bir gruba ogreten ve
davraruslanyla ogrenen gruba ornek olusturan kisidir (Bilen, 1982: 1 ).

Ogretim isini gerceklestiren ogretmen; bireysel farkhhklarla, farkh ogrenrne
hizlanyla, degisik ilgi ve istidatlara sahip ogrencilerle iliskide bulunan, hedeflenen
davramslara her ogrenci yorumu ile bir anlam katan, onlarm dunya gortislerine
katkida bulunan evrensel, aym zamanda insan boyutu ile karmasik bir modeldir.
Ogretmen; her bireyin bilgiyi kullanma sistemini cozen, onlann algilama ve akil
yurutme duzeyini iyi anlayan, ogretme surecini hicbir zaman sansa birakmayan bir
ongorucu ve bir olasihk dtizenleyicisidir.

Oldukca karmasik bir dunyada insanlarm ogrenrnek zorunda oldugu bircok
davrams vardir. Bunlann tumunun ogrenilmesi asla kisisel cabaya birakilamaz. Okul
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gerekli olanlan secrneli ve bu egitimi bu degerler uzerine kurmalrdir. Bu nedenle
ogrenme, belli amaclan gerceklestirici ve bir plan dahilinde orgutlenmis olmahdir.
Ogretme; gelismis bir becerinin, iyi planlanrrus bir zamanm ve dikkatli cahsmamn
bir urunudur (Bilen, 1982:16). Ogretim ise; ogrenmenin gerceklesmesi ve bireyde
istenen davranislann gelismesi icin uygulanan siireclerin tumudur (Hesap<;10glu,
1988:16).

Ogrenm~eninGerc;ekle~meKosullari ve Ogrenme Yasannlarr

Tutarh ve anlamh yasantilara aktif anlamda yer veren bir ogretim anlayismda
ogrenmenin gerceklestirilmesi onem tasir. Cesitli ogrenme teorilerini irdeleyen
kitabmda, Hilard (1956) ogrenmenin geryekle~tirilmesi icin ogretimde dikkat
edilmesi gereken noktalan soyle belirtmektedir:

I) Ogretirken ogrencinin kavrama gucunu goz onunde bulundurmak gerekir.
Bunun ise goreceligi vardir. Bazi insanlar digerlerine gore daha kolay ya da
daha gti<;ltikle ogrenirler.

2) Bireylerin ogrenme gucu, ogretilen konuya, objeye gore degisir,

3) Uyanlan bir insan (motivasyon) uyanlmayana gore daha kolay ogrenir. Genel
olarak ogrenme ve basanh olma istegi ve bir odul alma ya da cezayi savma
gibi uyanmlar ogrcnmeyi destekler.

4) Uyanmm (motivasyon) ol<;tilti olmasma cok dikkat etmek gerekir. Cok
siddetli uyanm "izdirap, korku, endise vermek" duygusal dengeyi bozabilir.
Bu ise ogrenmeyi engeller.
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5) Odullendirme

ile kontrol edilen ogrenme,

genellikle

ceza ile kontrol edilen

ogrenmeye

oranla daha etkin olur. Ogrenciyi basansizhkla

ogrenmeye

ket vurabilir.

uzerindeki

etkileri ve hangisinin

voztimlenmemi~tir.
kosullar

Odullendirme

ile cezalandirmanin

tehdit etmek
ogrenme

daha etkin oldugu hususu kesin olarak

Pratikte, sosyal sonuclara bakilarak,

disinda, odtillendirmenin,

cezaland1rmaya

ogretimde,

belirli

yeg tutulabilecegi

soylenebilir.

6) Bireyin icinden gelen uyanm,
etkili ogrenim

disardan empoze edilen uyanma oranla daha

saglar. Ogrenci kendisi basarrnak isterse ve bu motifle cahsirsa

daha iyi ogrenir. Bu istek yalmzca yetiskinlerin
zorlamrsa,

ogretim icten gelen uyanmda oldugu kadar sonuc vermeyebilir.

7) Ogretimde

esas basandir.

Herkesin

basanh olmasi icin planlansa

sonunda herkes aym derecede ogrenmeyebilir
dogaldir.

istegi ile olur ve cocuk

da, ogretim

ve basanh olmayabilir.

Onemli olan bireyin, basansizhgi basanya donusturmesidir.

basansizhk

sonunda hayal

Bu
Bir

kinkhgma ugrayarak okuldan ya da dersten

sogumak, istenen bir hal degildir. Ogretimde basansizliga karsi dayamkhhk
yaratmak gerekir. Bunun icin de bir ogrenim deneyimi basansizhkla
sonuclandigi zaman, bireye basanh olabilecegi ogrenim deneyimleri
saglamak gerekir.

8) Bireylerin, kendileri icin gercekci olan amaclan saptamalan hususunda
yetismeleri gerekir. Amaclar, ne hemen ve az caba ile erisilecek kadar kolay
ne de erisilemeyecek kadar guc olmamahdir. Amaclann, bireyin kapasitesine,
ogrenme gucune gore gercekci olarak saptanmasi, gercekci olmayan amaclara
oranla daha doyurucu bir ogrenme saglar.

9) Ogrenmede gecmis vasanttlarm onemli bir yeri vardir, Bireyin gecmis
yasantilan, ogrenmesini kolaylastirabilecegi gibi gii9le~tirebilir de.
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10) Bireyin bir anlatimdan ya da bir filmden ogrenirken, ogretime aktif olarak
katilmasi, pasif ahcihga tercih edilir. Ogrenme yasantilan ogrencinin ne
kadar fazla sayida duyu organma yoneltilirse o kadar etkin olur.

11) Ogrenciye gore anlamh olan konular, anlamsiz ve anlasilmasi guc olan
konulara oranla daha kolay ogrenilir.

12) Becerilerin iyi ogrenilmesinde tekrarlanan ahstirmalann yerini hicbir sey
tutamaz (bir konser piyanisti icin oldugu gibi). Aym durum, otomatik hale
getirmek istedigimiz hareketlerin bellenrnesi icin de dogrudur,

13) Ogrenci, ogrenrne yasantilan arasmdaki iliskileri bizzat bulur ve iliskileri
gerekli durumlara uygulama deneyimi kazamrsa, ogrendigi seyleri baska
konulara transfer etmesi kolaylasir.

14) Uzun sure hatirlanmasi istenen konulan sabitlestirmek icin aym zamanlarda
ara sira yaprlan hatirlamalar yararh olmaktadir (Vans ve digerleri, 1998: 1113 ).

Ogrenme yasantilan duzenlenirken bireye, uzerinde cahsng: dersin hangi
davrams, ozellik ve beceriler kazandtracagi onceden bildirilmelidir (Demirel,
1998:44). Icerik amaclarla, onceki ogrenrnelerle, ogrencilerin hazirolus duzeyleriyle
baglanti kurularak, uygun bir sirayla, dikkatsizlige veya vazgecmeye goturmeyecek
bir hizla uygun yonetmlerle verilmelidir (Ba~ar,2002: 91).

Egitim si.irecinin sonunda degerlendirme islerni yer ahr. Ogretme-ogrenrne sureci
sonucunda alman urunun egitimin hedeflerine uygun olmasi gerekir. Bu nedenle
degerlendirme egitim si.irecini tamamlayan ve onun aynlmaz bir parcasidir. Egitim
surecini degerlendiremezsek

onu kontrol altma alamayiz (Fidan, 1996: 12).
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OGRETiM VE OGRETMEN

EGiTiMSEL DAVRANI~LAR

Cocuk Psikolojisine Gore Ogretim
Cagdas bir egitimde amacimiz, cocuklan bir but-Un olarak dusunup, her
yonden gelistirerek hayata hazirlamak olmahdir. insan, fiziksel, zihinsel, duygusal ve
sosyal olarak bircok alanda ayn ayn gelisme gosterir. Butun bu alanlarda gelisme
gostermesine ragmen bir butun olarak dusunulur.

Egitim her seyden once cocuklann ozelliklerine baghdir. Bunun icin cocuk
hakkmdaki dusunceler, her zaman, hakh olarak egitimin amaclanni saptamakta rol
oynarrustir. <;::ocugun bir bal mumu gibi kabul edildigi zamanlarda, yetiskinin, cocuga
her istedigi etkiyi yapabilecegi saruhyordu. Oysa, cocugun da kendine ozgu bir
direnci vardir, Ona her istedigini yaptirmak, egiticinin elinde degildir (Cavit,
1995: 17). Cocuklar yalmz yetiskinlerden degil, buyume olgunlasma, yetenek, ilgi,
yasanti bakimlanndan da birbirlerinden farkhlik gosterirler. Oyle ki, aym takvim
yasmdaki cocuklar bile birbirine tam benzemezler.

Egitim-ogretimden her cocugun aym olcude yararlanmasm1 saglamak ve
basanyi artirmak icin olanaklar olcustlnde ogrencileri inceleyerek tammak ve egitim
programirmzi buna gore dtizenlemek zorunday1z (Aliciguzel, 2001 :63-64).
Cocuklartn ilgi ve yeteneklerini degerlendirmek ve ortaya cikanp gelistirmek
suretiyle, gerekli bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte dayarusma ile is
gorme aliskanhklanru kazandirmak; onlan bu yolla hayata hazirlamak ve onlarm
kendilerini ve ailelerini mutlu kilacak sekilde yetistirmek esastir (K.K.T.C. Resmi
Gazete, 1986: 609).
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Okula yeni giren cocuk, yeni bir "toplumsal cevre" icine atilmis demektir. 0,
bu cevreye "uyum yapmak" zorundadir. Bu nedenle, cocugun okuldaki ilk zamanlan
~a~kmhklar icinde gecer (Cavit, 1995:174). Sevilmek, begenilmek, basanh olmak,
kendini guven altmda hissetmek ve yeni tecrtibeler kazanmak belli bash temel
ihtiyaylan arasmdadir (Yildmm, 1996:140).

Okula ba~layan cocuktan bazi zihinsel ve sosyal beceriler kazanmasi
beklenir. Cocuk beklentilerin farkmdadir ve okuldaki basansi beklentilere uyarsa
kendisini basanh, uymazsa basansrz hisseder (Cuceloglu, 1993:358).

Ogretmen ozellikle okul oncesi ve ilkogretimde egitsel oyunlara, hemen
hemen her egitim durumunda yer vermeli; hedef davramslan kazandmrken bu egitsel
oyunlar yoluyla geryekle~tirmeye yah~mahdu. Bu yastaki cocuklar icin oyun cok
ciddiye alman bir etkinliktir. Bu nedenden dolayi, hedef davramslara, ogrencinin
yasma, cinsiyetine, icinde yasadigi kulturel ortama uygun egitsel oyunlan secmeli ve
egitim durumunda kullamlmahdu (Sonmez, 2001: 141)

Temel egitimin ilk iki basamagi (ilk bes yil) diger ogrenim kademelerinin en
onemlisidir. Cocugun ilerki asamalarda basanh olmasi bu kademedeki uygulamalann
ozelligine baghdir. Eger bu kademede, okulda her bir cocuga cahsma, basarma,
yaratma ve kendine guven duygusu kazandmci bir ortam yaratilrmssa; iyi
ahskanhklar ve olumlu davramslar kazandmlm1~sa, bu durum ilerki asamalarda
saghkh gelismelere olanak saglayacaktu (Ahciguzel, 2001: 11 ).

Ogretmen ve Sergiledigi Davramslar
Ogretmenlik bash basma bir meslektir. Ogretmenlik insanm dogasmda
mevcut olan bir sey degildir. Ogretmen olacak kimsenin bu meslege uygun olarak
yetismesi gerekir. Ogretmenlik bilgi, beceri, zengin kultur ve butun bunlarla birlikte
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buyuk bir sabir, buyuk bir fedakarlik isteyen bir meslektir. Cunku onun urunu, cok
uzun vadelidir, anmda goze carpmaz. Hemen goze carpan kismi da ileride
geryekle$ecek basanlann yanmda cok cihz kahr. Cunku onun urunudur tarihi
yaratan, onun urunudur caglara yon veren. Bu gerceklesecek yonlerin olumlu ve
olumsuz sonuclan da ogretmenin eseridir ve bunlardan sorumlu tutulacak da odur.
Urlinli insan olan bu insan (ogretmen), her toplumun en kiymetli hazinesidir (Bilhan,
1996:85).
Smif ortami icinde, ogrencilerin herbirini, ayn bir birey olarak algilamayan,
ogrencilerinin oz deger ve oz saygi duygulannm geli$mesine olanak tammayan,
yanhs yapma davram$lanm olagan kabul etmeyen, empati duygusu geli$tiremeyen,
cezayi tek davrams degitirme degiskeni olarak kabul eden, ogrencilerinin duygu ve
dusuncelerini ozgurce anlatmalanna onemli simrlamalar getiren, bireysel aymmlara
onem verrneyen, ogrenciler arasmda kar$1la$tumah tutumunu surduren, ogrencisini
bir birey olarak algilamayan, smif ortami icinde ogrencisinde kabul duygusunu
geli$tirrneyen ogretmen, hem ogretim surecinde hem de ogrencinin kisilik
geli$iminde onemli sorunlann kaynagim olu$turabilir (Topses, 2002: 19).

Yapilan ara$tlrmalarda (G.Allport) %8 dolaymda bir ogretmen toplulugunun
ogrenci uzerinde cok guclu bir etkide bulundugunu, Mc Albert 6 yilhk sure ile
yaptlg11rah$mada, ogretmenlerin beden hareketleriyle de %55'lik bir ogrenci
grubunun etkilendigini bulmustur. Sonucta ogrencilerin ogretmenlerinin
soylediklerinden cok davram$lanndan etkilendikleri gorulmustur. N.A. Flanders,
ogretmenlerin dolayh davram$lannm da bircok bakimdan etkili oldugunu
saptarmstir. Ogretmenlerin dolayh davramslan ile ogrenciler derslerinden daha iyi
notlar almis, ileri duzeyde elestirici bir dusunme yetenegi kazanm1$lardu (Bayindir,

2001 :30)
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Etkili ogretim ve olumlu smif ikliminin en onemli degiskeni olarak,
ogretmenin davrams ozellikleri gosterilmektedir. Bu konuda yapilan arastima
bulgulanna dayanarak basanli ogretmenin davrarus tutumlan asagida verilmistir:

A. Karakter Y onunden
1- Ogrenmek ve ogretmekten haz duyar.

2- Enerjik, saghkli ve uretkendir.

3- Duygusal ve dusunsel olgunluga sahiptir.

4- Ozguven duygusu gelismistir.

5- Heyecan, kaygi ve gerginlikten uzaktir.

6- Ogrencilerini degerlendirmede nesnel davramr.

7- Cevresindeki insanlara sevgi ve ozen gosterir,

8- Ogrencileri ile birlikte olmaktan haz duyar ve bu birlikteligi sevgi
icinde olurnlu amaclara yonlendirir.

9- Coskulu, istekli ve duzenlidir.

10- Dogru ve yansizdir.

11- Sakin, hosgorulu ve sosyaldir.

12- insanlarla iyi iliskiler kurma becerisine sahiptir.
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13- Espirili, mantikh ve duyarhdir.

B. Toplumsal Uyum Yonunden

1- Ogretmenligin mesleki saygmhgim ytikseltecek bir kisilik oruntusune
ve uygar bir yasam anlayisina sahiptir.

2- Ogrencileri arasmda farkhhklar nedeniyle ogrenme guclukleri veya
davrams bozukluklan olabileceginin bilincindedir. Bu tur sorunlann
cozumunde kararh, tarafsiz ve nesnel bir tutum gosterir.

3- Ogrencilerini, kendi gudulerini doyurmalan icin motive eder ve bu
amacla uygun egitim yasantilan orgutler.

4- Ogrencileri ile egemen olma kaygismdan kaynaklanan buyurgan bir
anlayisla degil, esit ve demokratik bir yaklasimla insancil iliskiler
kurar.

5- Ogrencilerin bireysel varhklanru ve ozgun kisilik ozelliklerini tamma
ve anlama yetisine sahiptir.

6- Anlamaya ve paylasmaya yonelik bir ogretim stiline sahiptir.

7- Ogrenme-ogretme ilke ve yontemlerini etkili bir bicimde kullamr.

8- Islerini zarnanmda ve duzenli olarak yapar.

9- Ogrencilerin bireysel gelisimlerini izler ve onlara bu surecte gerekli
yardum saglar.
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10- Her konuda oldugu gibi ogretim konusunda da, ogrencilerinin gori.i~
ve onerilerine aciktir.

11- Ogretimi, ogrencilerinin ilgi, beklenti ve gereksinimlerine yonelik bir
anlayisla planlar.

12- Ogrencilerinin ogrenme gucluklerini anlama ve giderme konusunda,
sevecen ve yardimci bir tutum gosterir,

13- Yapici ve yonlendirici bir disiplin anlayisma sahiptir.

14- Davrams sorunlanm, ortaya cikmadan once sezebilecek mesleki
ongoruye sahiptir.

15- Kendini yetistirmeye karsi yogun bir ilgi ve duyarhhk gosterir,

16- Cevredeki bilgi kaynaklanna ulasmak ve bunlardan ogretim amaciyla
yararlanmak icin gerekli ozeni gosterir (Aydm, 1998: 18-19).

C. Akademik Nitelikleri Bakimmdan
1- Ogrencilerin sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlan, tutumlan,
zihinsel gelisimi ve gelisim ilkeleri hakkmda bilgi ve deneyim
sahibidir.

2- Ogrencilerin gelisim ve ogrenme di.izeyleri ile ilgili ogretim teknigi ve
uygulamalan hakkmda bilgi ve beceri sahibidir.
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3- Cesitli on gelisirnli ve farkh yasantilara sahip ogrencilerin bireysel,
grupsal ve kitlesel durumlarda etkili yonlendirme bilgi ve yetenegine
sahiptir.

D. Egitim Hizmeti Bakinundan
1- Egitim etkinliklerini planlama, duzenleme, yurtltme, degerlendirme ve
gelistirme bilgi beceri deneyimine sahiptir.

2- Icerik, davrams ve gorev analizleri yapma, duzenleme, uygulama ve
gelistirme bilgi ve deneyimine sahiptir.
3- Ogrenci gereksinimlerini tammlama, uygun yasantilar saglama bilgi,
beceri deneyimine sahiptir.
4- Ogretim teknolojilerinin etkili bicimde ise kosma bilgi, beceri ve
deneyimine sahiptir.
5- Klinik, bireysel, bagimsiz, grup cahsmalanm basanh bicimde
yurutme bilgi, beceri ve deneyimine sahptir.

E. Mesleki Yonden
1- Meslegin insan yasarm ve toplum icindeki islevini anlar.
2- Meslegin hukuki ve ahlaki yonlerini bilir, yasa ve yonetmelikleri
yakmdan takip eder.
3- Meslek buttmlugunu korur, saygmligi artmci davrammlarda bulunur.
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4- Birey ve toplum icinde gerekli olan bu meslegin; bireysel
mukemmellik, sosyal olgunluk ve ekonomik etkililik boyutlanru
dengeli ve tutarh bir sekilde gelistirir.

5- Alanda girisimci, yapici ve yaratici uzmandir.

6- Mesleki etik kurallan geregince meslek bilinci ve statuye sahiptir.

7- Ogretmenin kendini iyi yetistirmesinde artan sorumluluk duygusunu
gelistirir, ogretmen surekli olarak kendini ve meslegini degerlendirir,
meslek bilinci icin mesleki olanaklan olusturur.

8- Toplumun beseri kurumlan, moral oruntuleri, idealleri, degerleri,
gelenek ve gorenekleri ile ilgili anlayislar ve davramslar
olusturabilecek yasanti ortarm saglar.

9- Meslekte bilimsellik ve uzmanhk olcutlerini esas ahr.

10- Alanda mesleki gelisim, beceri ve uygulamalar artmlarak deneyimi
isbirligi ile saglar (Hacioglu; Alkan, 1997:29-30).

Toplam Kalite Anlayrsi ve Ogretmen

Belirli yeteneklere sahip nitelikli insam yetistirme cabasi, butun egitim
kurumlan icin onemli problemler arasmdadir. Ozellikle butun ulkelerin birbirlerine
kapilanrun aralandigimn su gunlerde, egitimde belirli standartlara sahip olma onemli
ayncahklar saglamaktadir. Egitimde standartlan saglayabilmek icin de sistem
icerisinde belirli bir islerligi oturtabilmek gerekmektedir. lste, butun tilkelerin
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butunlesmeye ve ortak cahsmaya basladigi gunumuz dunyasmda egitim
kurumlannda yetistirilmeye cahsilan genclik, yanmn sistemini kurmada onemli
gorevler ustlenecektir. Gencligin, degisen toplumlann ihtiyaclanna cevap
verebilecek bilgi ve becerilerle yetistirilmeleri egitim orgutlerine onemli
sorumluluklar ytiklemektedir (Ta~, 2003: 1 ).

Butun bunlann basanlabilmesinde

"kaliteye olan inane" onemli yer

tutmaktadir, Toplam kalite yonetiminin basanli bir sekilde uygulamp, surekli
gelismenin saglanabilmesinde egitim lider ve yoneticilerinin kaliteye olan inanclan
ilk adirm olusturmaktadir, Cunku egitim lider ve yoneticileri degisen dunya
duzeninin ortaya cikardrgi rekabet ortammda eriyip yok olmamak icin degil, yeni
duzeni yonlendirmek icin aktif rol oynamahdir (Cafoglu, 1996:2).

Egitim alanmda daha iyiye varmak icin bircok cahsmalar yaprlmaktadir.
Fakat basanh olabilmesi icin 90k sistemli ve cagdas dunya ihtiyaclanna yonelik
olmasi gerekir. Egitimde kalite cahsmalan ve arayislan gecmiste oldugu gibi simdi
de gelecek dunyasi icin de aym derece oneme sahiptir (Peker, 1994:68).

Okullarda Toplam Kalite Yonetimi ile kazandmlacak davrarnslar ogrenciogretmen katihmi ile onceden belirlenip acikliga kavusturulmahdir.

Temelde ogrenci

merkezli olan bu durum ogrencinin tam ogrenmesini saglayacak bir sureci gerekli
goren bir yaklasimdir. Ogrencinin her asamada kazandigi davramslar oncelikle
kendisi tarafmdan ve bagh oldugu grupca amnda kontrol ile degerlendirilecek ve
gerekli tam ogrenme saglanabilecektir. Yani her asamada yapilan kontrol "sifir
hatah" uretim ya da "tam ogrenme'"yi saglamaya yonelik olacak. Grupca
degerlendirilecektir.

Bu yuzden mal uretimindeki "yuzde yuz kalite" egitim

acismdan ise "tam ogrenme" ile esdegerdir denilebilir.

Bu acidan, Toplam Kalite Yonetimi surekli iyilestirme sureci ile uretilen mal
veya hizmetin kalite kontrolunu en son noktada yapmak yerine, tum cahsanlan
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katihmi ile haslangicmdan itibaren her asamasmda kaliteli islerneye ozen gostermeyi
gerekli kilmaktadir. Toplam Kalite Yonetiminin bu ozelligi nedeniyle egitim
orgutlerinde bu yaklasimm uygulanmasi sonucu toplumumuzun gereksinimi olan
yeterlik duzeyi yukseltilmis, kalite ve nitelik kazandmlrms verimli insan yetistirme
saglanabilecektir (Peker, 1994:77-78).
Cagdas, ideal ve basanh ogretmen olmak ve toplam kaliteyi yakalayabilmek
icin su hususlara dikkat edilmelidir:
Ogretmen ogrenci diyalcgunda, ogrenciyle konusan, bilgiyi paylasan, rehber
ve yontem gostericisi olan, ogrenci merkezli ders isleyen, gelismeyi surekli kilmak
icin seri besleme ve kontrol edebilen, secerek cahsmayi tesvik eden, yeterli
gilvenirlik ve ogrenmeden sonra ogrendikerini hayat suresince devam ettirebilmeyi
ogreten, kizma ve suclama yontemlerini benimsemeyen ve dikkatli arastirmayi tesvik
.eden bir ogretmenlik anlayisi olmahdir (Nas, 2001: 17).

Ogremeyi Olumlu Etkileyen Ogretmen Nitelikleri
Ogretmen sorumlulugunun ciddiytinden dolayi iyi-basanh ve etkili olmaya
mecburdur (Bilen, 1982:1)

Iyi bir ogretmen, once duygusal ve dusunsel acidan tutarh bir kisilik
oruntusune sahip olmahdir (Aydm, 1998:6). Yani soylenilen ile yapilarun tutarh
olmasi, benzer durumlarda, benzer olaylara, benzer tepkilerde bulunmasi gerekir
(Aytekin, 2002:83). bgretmenin davramslanndaki tutarhhk ve kararhhk ogrenciyi
olumlu yonde etkiler. Basanh bir model olusturmak icin, ogretmenin dogal ve icten
bir tavir gostermesi gerekir. Aynca davramslan anlasihr, anlamh ve ogretici
olmahdir (Aydm, 1998:144).
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Iyi ogrermenin bir-iki saka ile gunu hos yapmasi, ogrenciye insan olarak
davranmasi, adiyla seslenmesi, goruslerini ciddiye almasi, onu ktlcumsernemesi,
dinleyip anlamaya cahsmasi, guleryuzlu olmasi, ogrencilerin hata yapabileceklerini
kabul etmesi gerekir (Basar, 2002:78). Kendisinin de bir zamanlar cocuk oldugunu
asla unutmamalidir. Kendisini cocugun yerine koymah ve onun uzuntusunu
paylasarak yardim etmelidir. Genellikle cocuk icin en degerli ve hos karsilanan
yardim, onun sorununa ortak olmak, icten bir anlayis ve sevkatle yaklasmaktir.
Gercekten iyi olabilmek icin ogrctmen, cocugun ic dunyasi hakkmda yakm bir
bilgiye sahip olmak zorundadir (Suhomlinsk,1995 :44-45).

Ogrctmenin alan bilgisi ve formasyonla beraber gene! kultur bilgisi de iyi
olmalidir. Farkh konularda zaman zaman ogrenciye bilgi verildiginde ders daha
cekici olmaktadir. Onun icin gene! kulturu gelistirme yollan aranmahdir (Karacam,
2001 :36). Ogrctmen, toplumu egiten ve yetistiren kisidir. Bu sebeple mesleginde
basanli bir ogretmen her zaman kendisini gelistirmeye acik olmah ve gorevinin
bilincinde olmahdir. (Kurt, 2001:38). Ogretmen surekli ogrenen, ogrendiklerini
paylasan ve yasama etkin bir bicimde katilandir (Aydm, 1998 :6).

Iyi ogretmen, belli bir ogenin ogrenilebilmesi icin gerekli olan katilma ya da
deneme suresinin bir ogrenciden digerine degisme gosterecegini bilir. Bazi
ogrenciler bir ogeyi 90k az bir denemeyle ogrenebilirlerken digerlerinin bu ogeyi tam
olarak ogrenebilmeleri icin daha fazla deneme yapmalan gerekebilir (Bloom,
1979: 135).

Ogretmen; onyargilardan uzak elestiriye acik ve karsit dusuncelere saygihdir.
Kendisi, toplumu ve dunya ile bansiktir. Siyasal orgutler ve baski gruplannm
etkilerinden uzaktir. insam, dogayi ve yasami sever. insan iliskilerinde basanh,
bilimsel gelismelere ve sanatsal etkinliklere duyarhdir. Dusunme ve gozlemlerinde
nesneldir, yargilannda yamlabilecegini kabul ederek esnek ve akilci davramr.
Demokratik yasamm ilkelerine ve insan haklanna saygihdir. Butun bu ozellikleri
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anlamh kilan en onemli ogretrnen niteligi ise ogrencileri sevmek ve onlara
gtivenrnektir (Aydm, 1998:6-7).

Iyi bir ogretmen; kaygi ve gerginligi her zaman anlar ve bunu en aza indirir.
Ogrencilerin birey oldugunu ve bireysel ilgiye gereksinim duydugunu fark eder ve
ogrencilerin kendilerini iyi hissetmelerini saglar. Cahsmaya ytirekten inarur ve bunu
olumsuz bir baski yaratmadan gerceklestirir. Ogrencileri ve aileleri olumlu bir
sekilde degerlendirir ve cahsma ortakligi kurmasi gerektigini anlar. Bagirmaktan
kacimr, serinkanh ve disiplinlidir. Elestiriden eek ovguyu tercih eder. Ogrencilerin
coskusunu, yetenegini ve bireyselligini fark eder. Y araticilik ve merak unsurlanru
ogrenme deneyimlerinde anahtar olarak kullarur. Her kurumda degisikligi olumlu ve
gerekli olarak gorur. Ogrencilerin ozelliklerine ve konuya uygun ogretim bicimleri
gelistirir (Vans ve digerleri, 1998:165).

Ogrctmen, ogrencisinin bilme, ogrenrne istek ve merakmm uyanlmasmda,
yonlendirilmesinde

ve doyurulmasmda onemli rol oynar. Bu rol ogretmenin kisiligi

ve meslek bilgisi ile yakmdan ilgilidir. Soyle ki, ogretmenin simftaki tutumu,
ogrencilerin ya korku icinde ya da huzur icinde bulunrnalanna neden olur. Cok sert
ogretmenin simfmdaki ogrenciler cogu zaman huzursuzdur. Buna karsihk ogrencisini
anlayan, ona saygih olan, yani smifta rahat bir hava yaratan bir ogretmenin smifmda
ogrcnme kolaylasir. Simftaki ogrencilerin tumunun ogretmenlerinden sevgi ve ilgi
bekledikleri hicbir zaman unutulmamahdir. Yine ogrencileri tarafmdan sevilen
ogretmenlerin nasil basanh olduklan, sevilmeyenlerin ise butun cabalanna ragmen
bir sonuc alamadiklan her zaman gorulmektedir (Buyukkaragoz, 1997:38).
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OGRETMEN VE xtsn.tx

Ogretmen Kisiliginin Egitimsel Y asantidaki Y eri
Kisilik ozellikleri bireyin davramslanm etkileyen en onemli faktordur.
Ogretmenin kisiligi ise ogrenci ile kurabilecegi iyi iletisimin, ogrencide
yaratabilecegi olumlu degisikliklerin ve faydah aktivitelere yonlendirmenin
belirleyicisidir (Yaman ve digerleri, 2000: 1 ).

Iyi bir ogretmende bulunmasi gereken kisilik ozellikleri buyuk 019-Ude
ogrenme ile kazamlabilir. Meslek icinde dogustan iyi ogretmenler vardir; fakat
bunlar bir elin parmaklanyla gosterilecek kadar azdir. Basanh ogretmenlerin cogu bu
ozellikleri cahsarak kazanmislardir (Buyukkaragoz, 1997:14).

Ogreucilerin yalmzca okula iliskin cahsmalan degil, tum kisiligi,
ogretmenlerin tutum ve kisiliginden etkilenmektedir (Selcuk, 1994: 139). Bu nedenle
ogretmenlerin, ideal ogretmenin kisilik ozelliklerine sahip olmasi gerekmektedir.
Ruh saghgi bozuk bir ogretmen, ogrencilerde korku, endise, guvensizlik ve nefret
duygulan uyandirmaktadir (Bil gen, 1997 :61 ). Ogrctmenler uzerinde yapilan
arastirmalar, kisilik bakimindan yeterli bir ogretmenin ogrencileri olumlu yonde
etkiledigi, zayif bir ogretmenin ise ogrencileri okuldan ve hatta ogretmenden
soguttugunu gostermistir (Oguzkan, 1989:44).

Ogretmenin kisiligi hicbir zaman ogrenciyi olumsuz olarak etkilememelidir.
Ogrctmcnin kisiligi, her zaman herkesce kabul edilebilir, mesleki ve demokratik
ideallere bagli bir kisilik olmahdir.
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OGRETMEN VE iLETiSiM

OGRETiMDE iLETiSiM

Ogretimde Iletisim Faktorii

lletisim; insanlar arasmda duygu, dusunce ve bilgilerin her turlu yolla
baskalanna bildirimidir. Tum yasarm boyunca, psikolojik olarak insanm, varhgim
bildirmek ve varhgmm farkmdaligmm kendisine bildirilmesi ihtiyaci vardir. Bu
ihtiyac icindeki insan, sozlu veya sozsuz cesitli iletisim yollanna kacmilmaz olarak
basvurur. Her turlu iletisim insanm psikolojik gereksinimlerinin sonucudur.
Kendisini tammasi, tarutmasi ve donut alarak kendini degerlendirmesinde bu iletisim
surecleri onemli rol oynar (Kuzu, 2003: 1 ).

Simf ortarnmda etkili bir iletisimin gerceklesebilmesi icin oncelikle ogretrnen
ve ogrenciler arasmda saghkh bir iletisim kurulmahdir (Unal, 2003: 1 ). Ogrenci her
ogretim duzeyinde ve her zarnan gonullu taraf olrnayabilir. Ogretirn-ogrenirn surecini
gonullu, dolayisryla verimli kilacak olan ogretici-ogrenci arasmda kurulacak ozel
bagdrr ki bu da ogretirnin arnacma ulasmasmda ogretirn felsefesi ve yontemleri kadar
onemli bir diger arac olan bazi ternel iletisim becerilerinin bilinrnesini ve
uygulanmasmi gerektirir. Bu becerilerin terneli de konusmaya dayanmaktadir.
Konusma, yap1c1 veya yikici olma ozellikleri ile ogretrnen ogrenci iliskilerinin
niteligine ve duzeyine onemli katkida bulunur (Acikgoz, 1996:3).

lletisim iyi yonetilen smiflann odak noktasmi olusturur, Cagdas okullarda,
ogretmenin anlattigi, ogrencinin dinledigi tek yonlu iletisim anlammi yitirmistir.
Konusma ve dinlernenin birlikte oldugu, ogrencilerin duygu dusunce ve fikirlerini
acikca ortaya koyduklan eek ycnlu iletisim becerilerini turn ogrctmenlerin ogrenrnesi
bir zorunluluktur. Iletisimin olmadrgi yerde ne ogrenrne, ne ogretme soz konusu
olabilir (Altmtas, 2001: 129).
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Ogretimin etkili olmasmda iletisim bas rolu oynamaktadir. Bunun icin
ogretmenlerin etkili iletisim becerilerine sahip olmasi ve bunlan ogrencilere de
kazandirmaya cahsmasi gerekmektedir (Kuzu, 2003: 8). Etkili iletisim becerilerini
kullanma, ogrenci gereksinimlerini karsilamanm yamsira, ogretmenlerin kendi
gereksinimlerini de daha iyi karsilamasi ve mesleki hedeflerini gerceklestirmesine de
olanak saglar (Celep, 2002:133).

Iyi ogretmenleri, kotu ogretmenlcrdcn ayiran bilginin otesinde ses tonu ve
beden dillerini kullanmalandir. Kisilerarsi iletisimin iii; ogesi vardir: Sozcukler, ses
tonu ve beden dili (Altmtas, 2001: 132). Cooper (1985). Beden, ses ve sozcuklerin
iletisimi ne kadar etkiledigini belirlemek icin yaptigi arastirma sonucunda; bedenin
%60, sesin %30, sozcuklerin %30 oranmda etkili oldugu sonucuna varrrustir (Guclu,
2002: 15 5). Sozcukleri kullanma tarzi kadar bakis, durus, hareket, sesin kullamrru ve
kiyafeti yoluyla surekli mesaj gonderme soz konusudur. Sozsuz iletisimin unsurlan,
bazen sozel unsurlardan daha onemlidir. Genellikle ogretmenler ve ogrenciler
birbirlerine ve okula iliskin duygu ve tutumlanm, farkmda olmadan sozel olmayan
gostergeler yoluyla aciga vururlar. Ogretmenlerin sozsuz mesajlannm ve bunlarm
ogrenciler uzerindeki etkisinin farkmda olmasi gerekir (Altmtas, 2001 :132).

iLETiSiM SURECi DEGiSKENLERi

Iletisimin Fizik Degiskenleri
Sozlu sozsuz davraruslar yanmda iletisimde dogrudan etkili olan bazi fizik
etkenler de vardir. Bu etkenler saghkh bir iletisimin gerceklesmesine engel teskil
ederek ogrenci-ogretmen ve ogrenci-ogrenci baglantisrm kesintiye ugratmaktadrr.
Bunlardan bazilan:
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a-Ogretmenin

simf onundeki

olmasi gereken bir kisidir (Bayindir,
neresinde

bulunacagi,

Zamanmm
karsilasir.

geciren ogretmen,

yerini belirlemede,

davramslan ve ogretim etkinliklerine

ogrenen grubun icinde

2001 :37). Ogretmenin

amaclanna ve yaptigi etkinligin

cogunu masasmda
Ogretmen

durusu: Ogretmen,

simfm ne zaman

turune gore degisir.

olumsuz davranrslarla

daha eek

smifin tumunu gorebilmeyi.ogrenci
goreligi, ilkeler olarak almahdir (Basar,

2002:67).

b-Ogrencilerin
gerc;ekle~tirmek

simf ici yerlesimi:

icin, ogrencilerin

birbirlerinin

oturtulmalan gerekir. Bu arada ogretmen
fiziksel konumda

bulunmaya

ogretmenin

yuzu kesinlikle

(Kucukahmet,

mumkun

sekilde

oldugunca yakm bir

(Aydm, 1998:9).

Yanhskullamrm

ile disiplin bozabilir.

ilk kural; ona yakm durulmasidir.
uzun sure yazi tahtasma

giyim-kusamma

ogrenci, ogretmenin,

Yazi

Tahtayi kullanan

bir

donuk olmamahdir

puandir (Karacam,

ve temizligine

eek onem vermelidir.

Zira

timaktan saca kadar butun azalanm suzer. Bir acik yakaladigi

zaman mutlaka elestirisini

yapar. Giysilerin

2001 :50). Kirli, bakimsiz,

Ogretmenin

onemli gorulrnektedir.
kaynaklamr

her ogrenciye

gorebilecek

1986:90).

d-Ogretmen

guduleyemez.

yuzlerini

onem gostermelidir

c-Yazi tahtasi ve iletisim:
tahtasmm kullamlmasmda

Saglikh ve etkin bir iletisimi

utulu ve sik olmasi ogretmen
ozensiz bir giyim, ogrenciyi

model olmasi davrarusta

insanlar hakkmda

icin arti bir

oldugu kadar gorunuste

ilk yargimiz dis gortmuslerinden

de
de

(Basar, 2002:70).

Etkin Dinleme
Etkin dinleme empatidir. Empati, kendimizi karsmuzdakinin yerine koyarak,
onun geri;,eklerini ve duygulanm anlama yetenegidir. Etkili ogretmen ogrenmeyi
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kolaylastmci ve empatiktir. Ogretmenin kendisini ogrencisinin yerine koyarak
olaylara onun gozuyle bakmasim gerektirir. Empatik anlayism bir smif ortammda yer
alisi ogretmenin ogrencisine insan olarak duydugu saygryi guclendirmektedir.

Bir bireyin sik sik empatik olarak anlasildignu hissettigi bir ortamda
bulunmasi, onun psikolojik saghgina ve kisisel buyumesine yardirn eder; cunku
boyle bir ortam gereksinim doyumuyla sonuclanarak, sorun cozmeyi kolaylastinr.
Etkin dinleme, anlama ve isitilen fikirlerdeki ozu kavrama yetenegidir. Dusunme gibi
etkin dinleme de yogun bir surectir (Altintas, 2001: 139-140).

Etkin dinleme savunmayi azaltan, oz guveni zedelemeyen bir iletisim
teknigidir. Aym zamanda duygusal olarak gerilimi azaltir, Etkin dinleyici olmak;
karsidakinin duygulanm anlayabilmek, tammlayabilmek, onlara zamanmda yamt
verebilmek ve onlan kendi sozcukleriyle tekrarlayarak konusarun onayim almaktir
(Kuzu, 2003 :7).

Simf ortammda etkin dinleme ogrencinin ilettigini, ogretmenin dogru olarak
anlamasim saglar, aym zamanda da ogrenciye, ogretmeninin de onu anladigim
gosterir (Gordon, 2002:60)

Ogrencilerle iletisimde; iyi bir dinleyici olmak, ses tonu, yuz ifadeleri, jest ve
mimikler, beden dili vb. dikkat edilmelidir. Kisilerin iletisiminde kendini iyi ifade
etmesi ve karsismdakini iyi anlamasi icin uygun dinleme ve konusma ahskanhklanm
kazanrrus olmasi gerekemektedir. Etkili dinleme becerisi kazandiran ogretmenler,
ogrencilerin dusunme, tartisma ve soru sorma gibi ahskanhklanru daha iyi
pekistireceklerdir (Tezcan, 1994:247).
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Ben Dili Kullanmak

Gunluk yasamda kizgmhk duygulanrruzi dile getirmek icin genelde sen dili
kullamhr. Sen dili suclayici ve olumsuz oldugu icin, mesaji alan kiside savunucu
tutum veya guvensizlik olusturur. Ogretmenler sen dilini kullanarak ogrencilerini
elestirirken, istenrneyen davramslann kalkrnasmda cok az etkisi olmasma karsm,
ogrencinin benlik saygisi zedelenrnesi ve ogretmeni ile iletisiminin bozulmasi
acismdan, olumsuz etkilerinin cok fazla oldugu gorttlmektedir.

Sen dili yerine ben dili kullamldigi taktirde, ogrenciyi olumsuz olarak
yargilayan mesajlar yerine, ogretmenin sorun karsismdaki duygulan dile getirilir.
Boylece ogrenci, dogrudan kendi kisiligine yonelik olumsuz bir yargi ile karsi
karsiya kalmadigi icin ogretmenle ogrenci arasmdaki iletisim bozulmaz (Altmtas,
2001:140).

Ben dilinin kullamldigi mesajlarm etkili olabilmesi icin uc ogeyi icermesi
gerekrnektedir:

1- Sorun olan davramsm acik bir tamrm yapilmahdir.
2- Sorun olan davramsin, ogretmen uzerindeki etkileri belirtilmelidir.
3- 0 davramsa yonelik duygular ifade edilmelidir.

Omegin "Ben ders anlatirken, arkadasmla konusma" yerine " Ben ders
anlatirken kendi aramzda konusursaniz dikkatim daghyor, rahatsiz oluyorum"
denilebilir. Daha sonra ogrctmen, ogrencilerin nicin konustuklanm da arastirabilir.
Ogretmenin acik, yargilayici olmayan tutumu, ogrencilerin de acik olarak dogrudan
kendilerini ifade etmelerini kolaylastmr. Ben dili etkin dinleme tekniklerinin bir
arada kullamlmasiyla, smif icinde soruna yol acan davramslar daha kolay ve dogru
saptanarak gerekli onlemler almabilir.
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Goz Temasi

Kisiler arasi iliskilerde, iletisim kurulan kisinin dogrudan gozlerine bakmak,
genellikle "Sana ve senin anlattiklarma onem veriyorum" mesajim, sozsuz bir
bicimde diger kisiye iletir. Ogretmenlerin de ogrencileriyle iletisim kurarken

gozlerinin icine bakmasi ogrenciye "Ben ve benim anlattiklanm dinlemeye deger"
mesajim vererek ogrencilerin benlik saygilanru artmci etkiler yaratabilir. Ders
anlatirken ogrencilerle gozle iletisim kurma, ogrencilerin konu tizerinde dikkatlerini
toplamalanm da kolaylastiracaktir (lpsir, 2002:3).

SINIF YONETiMi VE OGRETMEN DA VRANI~LARI

SINIF YONETiMi

Snuf Yonetimi Kavrami

Simf yonetimi ogretmenin en onemli gorevlerinden biridir (Bacanh,
2002:234). Smif yonetimi; etkili bir ogrenmenin gerceklesmesini saglayacak sekilde,
snuf etkinliklerinin ogrencilerle birlikte, ogrenciler icin yonetilmesidir (Basar,
2002:4). Simfm iyi yonetilmesi, egitimde basanh olmak icin ilk adim olarak kabul
edilmektedir (Calrk, 2002:3). Simf yonetimi sayesinde, ogretime aynlan zaman artar,
dolayisiyla bosa giden zaman azahr, simfta duzen ve tutarh beklentiler gelisir, vb.
(Bacanh, 2002:234).

Etkili bir yonetim; ogrencilerin, egitirn etkinlikleri icinde veya disinda planh
davranmalanm saglayip kanhmlanru en ytiksek duzeyde tutarak ogrenmeleri kahci
kilma, ogretim zamamm en iyi sekilde kullanma aym zamanda dtizeni bozan
istenmeyen (problem) davramslan en aza indirme acisindan gereklidir (Sadik,
2000:3).
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Gordon' a (2001) gore iyi ve etkili bir smif yonetirni, ogrencileri her turlu
fiziksel saldmdan, saghksiz cevre kosullanndan ve psikolojik acidan kotu olan butun
davramslardan korumahdir.

Etkili smif yonetimi, etkili ogretmenlerle gerceklesebilir. Etkili ogretmenler,
mesleki bilgi, beceri ve tutmlara sahip olan ve bu ozelliklerini, amaclan basarmada
uygun sekilde kullanabilen ogretrnenlerdir. Etkili ogretmenler, yetenekli, performans
duzeyleri yuksek ve istenen egitim amaclanna goreceli olarak ulasabilen ogretmenler
olarak bilinir. Bu ogretmenler, kurallar ihlal edildiginde tepki verir, tehdit etmez ve
ogrenciyle cok nadir durumlarda karsi karsiya gelirler. Bu ogretmenler, smifm birer
yoneticisi olarak cocuklann guclu yonlerini daha etkin, zayif yonlerini ise zararsiz
hale getirmeye cahsirlar. Buna karsilik etkisiz ogretmenler, bozucu davrams, ancak
yaygm ve ciddi bir hal aldiginda tepki verirler. Ogrenciyi sik sik tehdit eder ve
onlarla karsi karsiya gelirler (Balay, 2003: 19-20).

Simf Yonetimi ve Boyutlari
Simf yonetiminin tamrm acihmlandigmda simf yonetimini etkileyen bircok
degiskenin oldugu gorulur. Siruf yonetimini etkileyen degiskenler; simfin fiziki
ortarm ve duzeni, plan-program etkinlikleri, zaman kullamrru, iliski duzenlemeleri ve
davrarus duzenlemeleri olmak uzere bes boyut icerisinde ele almmaktadir (Santas,
2001 :48).

Sunfm Fiziki Ortami ve Diizeni
Simf ustaca duzenlenmis bir cevre olmahdir; cunku davrams degistirmenin
cok etkili bir yolu, cevreyi degistirmektir (Gursoy, 2001 :7). Sirufm genisligi, siruf
alanmm cesitli etkinliklerin yapimi icin bolumlenmesi, 1s1, 1~1k, gurultu duzenekleri,
renkler, temizlik, estetik, egitsel araclar, oturma duzeni, ogrencilerin gruplanmasi
bunlann baslicalandir (Basar, 2002:4-5).
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Iyi duzenlenmis smif ortamlan ogrenciyi okula gelmeye, simfa girrneye, ders
dinlemeye ve katihma guduler. Egitim amaciyla yapilandmlmis, duzenlenmis,
ye~itlendirilmi~, uyanci ortamlarda ogretme ve ogrenme daha etkili gerceklesir.
Egitime uygun olarak yapilanmis smiflar hem ogrenmeyi kolayla~t1rrnakta hem de
ogrenilenlerin hatirlanmasma yardimci olmatadir. Simf ortamlannm iyi
dtizenlenmesi bile kendi basina smifta istenmeyen davramslan kismen azaltabilir.
Her davrams kendine uygun bir ortamda meydana gelir. Kabul edilemez davraruslan
degi~tirmenin en etkili yollanndan birisi cevreyi degi~tirrnektir.

Simfm fiziki yapisi ve duzenine iliskin her faktor egitim etkinliklerini,
ogrenci davramslanru, onlann birbirleriyle ve ogretmenle olan etkilesim iliskilerini
etkiler. Simfin fiziki ortami, duzeni ve sartlan ogrencilere bireysel, sosyal ve zihinsel
gelisim ozelliklerine uygun toplu ogrenme olanaklan icermelidir. Snuf ortami,
ogretmenin enerjisini salt ogrenci kontrolu icin degil, etkinlikler icin kullanmasma
olanak saglamahdrr. Simftaki her turlu duzenleme ogrencilerle birlikte planlanmah
ve hayata geyirilmelidir (Santas, 2001 :48-49).

Plan-Program
Ogretim etkinliklerinin en rasyonel ve duzenli bir sekilde nasil
ogretileceginin ortaya konulmasidir. Y ilhk, unite ve gunluk ders planlan yapmanm
yam sira arac-gerec secme, smav hazirlama ve simf calismalannm iyi bir sekilde
yapilmasim saglama islerinde etkili olabilmek icin ogretim etkinliklerini planlamalan
gerekir. Simf yonetiminin ikinci boyutunu olusturan plan-program etkinlikleri,
gecmisi ve var olan durumu ele alarak gelecegi gorme ve ~ekillendirrne de amach
cabalar gortilebilir (Calrk, 2002:3).
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Zaman Diizeni
Zamanm etkili bir sekilde kullammi, ogretmenin ogrenciye belirli bir ders
saati icerisinde kazandirmasi gereken bilgi, tutum ve davramslann istenilen duzeyde
olusmasinda onemli bir etken olarak karsirmza cikrnaktadir (Terzi, 2002:2). Simf
icinde gecirilen zamanm cesitli etkinliklere dagilmu, ders d1~1 ve dersi bozucu
etkinliklere harcanmamasi, sikicihgm onlenmesi, devamsizhgm ve okuldan
aynlmanm onlenmesi, bu boyut icinde gorulebilir. Zamam kullanmamn en onemli
kosulu planh olmaktir. Etkili bir ogrctmen, turn ogrenme-ogretme etkinliklerini
onceden planlayan ogretmendir. Bu nedenle okulda ve ozellikle de simfta gecen
zamanm ogrenme etkinlikleriyle gecirilmesine dikkat edilmelidir (Cahk, 2002:3-4).

Iliski Diizenlemeleri

Snuf kurallannm belirlenip ogrencilere benimsetilmesi, simf yasammm
kolaylastinlmasma yonelik ogrenci-ogrenci, ogrenci-ogretmen iliski di.izenlemeleri,
ozellikle bir sonraki boyut olan davrarusi da sekillendirici etkinliklerdir.

Davrams Diizenlemeleri
Smif ortammm istenen davramsi saglayabilir hale getirilmesi, smif ikliminin
olurnlulastinlmast,

sorunlann ortaya cikmadan once tahmin edilmesi yoluyla

istenmeyen davranislann onlenmesi, simf kurallanna uyulmasmm saglanmasi,
yapilmis olan istenmeyen davramslann degistirilmesi bu boyuta iliskin olarak
soylenebilir (Basar, 2002:5-6).

Biehler ve Snowman (1986)' e gore bir snufin iyi yonetilip yonetilmediginin
dart gostergesi vardir. Bunlar:

(
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-·
1. Ogrenciler kendilerinden ne beklendigini biliyorlardir ve bekleneni
yaptiklannda basan duygusu yasarlar.
2. Ogrenciler, ogretmenin yonlendirdigi ogretim etkinlikleriyle mesguldurler.
3. Bosa gecen zaman, kansikhk ve kesinti 90k az olur.
4. Anlamsiz olmayan, ise yonelik bir hava vardir, ama aym zamanda sinifm
atmosferi rahat ve hostur (Bacanh, 2002:240-241).

SINIF DiSiPLiNi VE OGRETMEN

Smrf Yonetirninde Disiplin Faktoru

Ogretmenin mesleki bilgisini simfinda uygulayabilmesi, istedigi metod ve
tekniklere yer verebilmesi, normal olarak dersini isleyebilmesi, imtihanlanm
yapabilmesi, hem kendinin hem ogrencilerinin simfta mutlu olabilmeleri disipline
baghdir. Disiplin; fert ya da gruplann, egitimin amaclanna ulasmalan icin
davramslanm kontrol altma almalandir (Btryukkaragoz, 1997 :265).
Kisaca disiplin amac degil, egitimin amacma erismek icin bir aractir. Bu bakimdan
cagdas okul, karsihkh sevgi ve saygiya dayah ortamda, saghkh bir cahsma ve
yasama duzenini kurmaya ve gelistirmeyc cahsir (Aliciguzel, 2001: 165).

Disiplin ogrencilerin bir asker davranisma girmesi, smifta kipirdamadan
oturmasi, ogretmenin karsismda korkuyla durmasi, ogretmenin kizarak, azarlayarak
onlan yonetmesi degildir. Okulda ogrenciyi severek, oksayarak onun sahsiyetine
saygi duyarak ve onu kirmadan disiplin saglamak esastir. Aslmda iyi fakat zor olam
budur. K1z1p korkutularak yaptmlan davramslar gecicidir. Boyle oldugu zaman
ogrenciler ogretmen smifta oldugu surece iyi davramslan gosterirler. Ogretmen
smiftan aynlmca onlar eski davranislanna donerler. Halbuki bizim istedigimiz
ogrencinin isteyerek yaptigi kalici davramslardir.
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davrarnslar

davramslar
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sergilemeye yonelik ozel bir amacla simfa gelmezler ancak, bircok faktorun
etkisiyle, bazilan kendilerini boyle bir ortamm icinde bulurlar. Ogrencinin smif
ortammda sergiledigi kontrolsuz davranislar baskalannin haklanm, asm kontrollu
davramslar ise kendisinin haklanm engellemesi acismdan istenmeyen davranislardir
(Santas, 2001 :69).

Etkili disiplin buyuk oranda, ogretmenlerin ogrencileriyle olan iliskilerinin
nasil olduguna baghdir. Iyi ogretmen ogrenci iliskilerini cesaretlendiren ogretmenler
cok az disiplin sorununa sahiptirler (Celep, 2002:268).

Ogretmenin Disiplin Saglay1c1 Davramslarr

Ogretmenler, saghkh ve yap1c1 bir disiplin anlayisma sahip olmahdir.
Ogretmenlerin bir kismi fazla gevsek, bir kisrm ise eek sert davranmakla elestirilir.
Gercekten "davrams degistirici" olan ogretmenin bu iki sivri uctan kacmrnasi
mesleginde basanli olmasi icin gereklidir. Aslmda, disiplin, etkili bir ogretim icin
ogrencide kisisel kontrolu saglayici, ogretme ve ogrenme durumunu duzenleyci bir
istir. Disiplin duzenli ve demokratik yasamm vazgeclimez bir unsurudur. Boyle bir
disiplin anlayisuu yerlestirip gelistirme ancak okul yillannda gerc;ekle~ebilir (Bilen,
1982:3).

Ogretmenler; istenmeyen ve simf duzenini bozan davraruslar meydana
gelmeden onlem almalidirlar. Ogrencilerin simf etkinlikleriyle ugraslanm saglamak
icin ogretmcnlerin yaptigi her hareket istenmeyen davrarusi onleyici tedbir olarak
kabul edilebilir. Ogrencilerin yapici bir etkinlikle ugrasmalan, uygunsuz
davramslarda bulunma ihtimallerini azaltacaktir. Smif yonetimi onemlidir ve simf
yonetiminin karakteristik etkisi birkac kontrol yontemiyle ortaya cikar. Bu
yontemlerden bazilan sunlardir:
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Planh Cahsmak
Y apilacak cahsma plamyla simf icinde olusacak karmasikhklar onlenebilir
ve ogretmen simftaki zamamm daha etkili kullanabilir. Planli calismada, ihtiyac
duyulan materyaller zamanmda saglanir, ogrenme-ogretme surecinde ogrencilerin
neyi, nasil, ne zaman, ne kadar yapacaklan belli olur. Ogretmen nasihat eden kisi
olmaktan cok plam uzerine yogulasir. Planlama genis bir cercevede dusunulmelidir.
Ogretmenin akademeik cahsmalar icin yaptigi yilhk, unite, gunluk planlarm yam srra
ogretmenin cahsma alamna giren her sey planlamamn bir parcasidir. Ornegin;
materyellerin hazrrlanmasi, kagitlan dagitma ve toplama, derse giris-cikis, gunu
bitiris, yoklama yapma vb. durumlan planladigi olcude ogrencilerin istenmeyen
davranislan yapma olasihgi azalacaktlr.

Akici Etkinlik
Ogrencilere "hicbir sey yapmadan" ges;irebilecekleri birkac dakika bile sure
tanmmamahdir.

Cruickshank ve digerlerinin belirttiklerine gore Kounin ve digerleri
tarafmdan yapilan arastirmalarda ortaya cikan, iyi simf kontrolunun onemli bir
ozelligi, simf etkinliklerinin kesintiye ugramadan devam etmesini saglamaktir. Etkili
simf yoneticileri, etkinliklerini hem simf ici hem de simf d1$1 kesintilerden korurlar
ve boylece ogrencinin derse dikkatlerini ve katihmlanm daha iyi saglarlar.

Ogretmenin kesintisiz bir etkinlik akisi saglayabilmesi icin pek cok yol
vardir. Omegin; ogretim sirasmda canhlrgi korumak, fazla hizh adimlarla gitmemek
ya da sunumu yava$latmak, direktif ve bilgileri acik bir sekilde sunmak, projeler
uzerinde cahsirken neler yapilacag1m soylemek ya da tahtaya yazmak. Neler
yapacagim bilen ogrencinin dersi bolme ihtimali daha azdir.
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Tutarhhk
Ogrenci gostermesi istenilen davranislar konusunda ogretmenin tutarh
oldugunu bilirse ogretmenin iyi disiplin saglama sansi daha fazla olur. Tutarlihk,
simf ve okul kurallanm uygulamada 90k onemlidir.

Ogretmen Kontrolii
Simfta neler oldugunun farkmda olmak, onlemek icin oldukca onemlidir.
Dikkatli bir ogretmen, yardima ihtiyaci olan ogrencileri fark edip onlara yardim eder
ve ogrenci davramslanrn yapici seylere yonlendirip istenmeyen durumlarm ortaya
cikmasirn engeller. Ogretmen kontrol yaparken aym zamanda ogrencilerin ne derece
ilerlediklerini de ogrenir. Iyi bir kontrolun pek 90k bileseni vardir. Bunlar sik sik
smif icinde dolasmayi ve gorsel taramayi icerir (Tertemiz, 2002:67-68).

Kurallar Belirlemek
Disiplin bir bakima kurallar butunudur. Egitimcilerden btiyiik bir kismmm
isaret ettikleri gibi kuralsiz oyun olmadigi gibi, kuralsiz toplum olamaz. 0 halde,
kurallar, iliskileri duzenleyen ilkelerdir. Kurallar saptanmah, bu kurallar ogrencilerin
hizmetine sunulmahdir. Tarafsiz bir yontemle uygulanan kurallar dayanismamn
temelini olustururlar (Bilen, 1982:3). Kurallar onceden olusturulursa (kural
bozulmadan) ve gerekli durumlarda ogrencilere hatirlatihrsa onlan cezalandirma
geregi en aza inmis olur. Uzun uzun ogutler vermek, nasihat etmek, ogrencileri suclu
hissettirmek ogrenciler arasmda krzgmhk ve dusmanhk duygulanm guclendirir.
Ogretmen basitce ve nazikce kurah ve bozuldugunda doguracagi sonuclan
aciklamalidir.

Ogretmen ogrencilere kurallara neden ihtiyac duyuldugunu bir tartisma
ortarm icinde anlatmahdrr. Ihtiyac kalmayan bir kural gerektiginde atilmah ya da
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degistirilmelidir. Ogrencilere kurallan kendilerinin olusturmalan icin firsatlar
tanmmahdir. Ogrenciler olusturduklan kurallan sahiplanirler, uygularlar ve ihlal
edildiginde kendi kendilerine uyanda bulunurlar (Tertemiz, 2002:68).

Snnf Icinde istenmeyen Davramslar
Sorun olarak gorulen davraruslar simf icinde diger ogrencileri rahatsiz eden,
simf etkinliklerini bozan, okulun ve ogretmenin kanuni beklenti ve kurallan ile ters
dusen ya da smifta kansikhk yaratan turdeki davramslardir (Tertemiz, 2002:64).

Bir snufta istenmeyen davrams sorunlannm olmasi kacimlmazdir (Balay,
2003: 111 ). Disiplin sorunlanm cozmenin araci istenmeyen davramslann nedenlerini
tammaktan gecer. Sorunlann cozumu belirli nedenlerin ele almmasmda sakhdir
(Tertemiz, 2002:65). Simf icinde istenmeyen davramslara yol acan faktorlerin
bashcalan; ogrenci ozellikleri, program ve ogretim yontemleri, smifm yapisi,
ogretmen ozellikleridir (Santas, 2001 :71 ). istenmeyen davramsm hangi faktor veya
faktorlerden kaynakland1gm1 belirleyip ona gore cozum yoluna gidilmelidir.

Ogretmenler genellikle bu davramslann nedenlerini aile ve cocugun okul
dismdaki arkadas cevresine baglayip medyada siddet iceren yaymlara atifta
bulunurken, aileler; okullann cocuklar icin yeterli olmadigim ya da okullarm
cocuklardan cok fazla sey bekledigini iddia etmektedir. Yoneticilerin aciklamalan ise
genellikle ogrencilerin ogrenmeyle fazla ilgilenmedigi, ogretmenlerin
umursamadiklari, ailelerin de sikayet etmeyi sevdikleri seklindedir. Bu durum
okullardaki problem davramslar hakkmda yapilan tartismalarm ccgu zaman
davramsm turune gore gecerli fikir ve soylentilerden olustugu seklinde
yorumlanabilir. Simf ortammm, cocuklann evin dismdaki zamanlannm buyuk
cogunlugunu harcadiklan yer oldugu goz onune almdigmda etkili ogrenmelerin
olusmasi, olumsuz davranislann degistirilmesi ve basanh toplumsallasmanm
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gerceklesmesi

icin pozitif degiskenleri

ortamda nasil davrandiklarinm
gerekliligi

bir caba icerisinde

dikkatli bir bicimde gozlenmesi

cocuklann

bu

ve belirlenmesi

aciktir (Sadik, 2000:4).

Ogrencinin
sunlan

belirleyici

yanhs davramslanrnn

soylemektedir:

ti9 temel nedeni olarak Harris ( 1991)

Ogrenci, nasil davramlacagtni

bilmedigi

icin yanlis yapar, ona

ogret. Ogrenci davrarusi bilir, zamamm bilmez, uygun zaman icin belirledigin
ver. Davrarus ve zamarum bilir, arasira unutur, cogu zaman yanhsimn
degildir;

kendini yonetme tekniklerini

Ogretmenin
davramslan
yonetildigi

ogretim amaclanru

ve ogrenmeyi

gerceklesmesini

engelleyen

cocuklarda

geri;:ekle$tirebilmesinin

gerektirir.

ogretim amaclanm
davramslar

farkmda

ogret (Basar, 2002: 13 7).

yeterince yonetrneyi

simfta, ogrenciler

isareti

gorulmez

Davramslann

gerceklestirir
(Ozyurek,

on kosulu
iyi

ve amaclann
1997:9).

istenmeyen Davramslarda Etken Olan Ogretmen
Ogretmenin nitelikleri, ozellikleri cercevesinde simfta sergiledigi davramslar,
ogrencileri cok yonlu ve yakmdan etkiler. Genellikle olumlu etkilemenin yamnda,
bircok nedenden dolayi ogrctmen, ogrenciyi istenmeyen davramslara yoneltebilir.
Ogretmenler, bu daramslan bilincli olarak ogrecileri incitmek icin degil, daha eek
kisisel, mesleki egitim ve ortamlara iliskin eksikliklerden dolayi yaparlar (Santas,
2001 :79).

Arastirmalara gore, ogretmenden kaynaklanan istenmeyen davrams
nedenlerinin kokeninde cocugu yeterince tamyamama ve gercek durumuna uygun
tepkiler ortaya koyamama egilimi yatmaktadir (Balay, 2003:125). Son bulgulara gore
ogretmenlerin asagidaki davrams ve tutumlan buyuk olcude istenmeyen davramslara
yol acmaktadir:
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•

Ogrenciye

yeterince

model olamamak

•

Ogrenciyi

yonetmede

ahbap-arkadas

•

Ogrencilere

•

Basan icin isbirligi yaparak cahsma anlayismm

•

Ogretmen

•

Ogretmenin

•

Ogrencinin onuruna yoneltilen kisisel saldmlar

•

Ogrencilerden en kotusunu beklemek

•

Ogretmenin ogrencilerden ne bekledigini soylememesi

•

Ogretmenin istenen davrams olcutlerini acikca ortaya koymamasi

•

Ogrencileri sik sik cezalandirmak ve elestirmek

•

Bir ogrencinin olumsuz davramsi yuztmden butun snnfi

iliskin beklentilerin

ve ogrenci arasmdaki
ogrencinin

yaklasimmm

gerceklesme

benimsenmesi

durumunu

izlememe

olmamasi

yetersiz etkilesim

basansma kayitsiz kalmasi

cezalandirmak
•

Ogrencilere hicbir zaman ayncahklar vermemek

•

Ogretmenin her gordugu olumsuz davramsi cezalandirmasr

•

Ogrencileri sik sik tehdit etmek ve uyarmak

•

Her ogrend icin aym ceza yontemini uygulamak

•

Ev odevlerini bir ceza verme yontemi olarak kullanmak

•

Ogrencilerden kisisel olarak uzak durmak, onlarla kaynasamamak
(Aksoy, 2000:6)

Ogretmen simfta istenmeyen bir ogrenci davrarusi ile karsilastigmda,
davrarnsm boyutuna gore farkh tepki yontemlerinden yararlanabilir. Bu mudahaleler
hicbir tepki gcstermemekten, buyuk tepkilere kadar degisebilir. Tepki yontemleri;
gormezlikten gelme, fiziksel yakmhk, sozsuz uyancilar, yeniden yonlendirme,

vazgec ifadeleri, ogrencinin yalmz birakilmasi veya yerinin degistirilmesi, sozel
azarlamalar ve mesajlar, elestiri, sessizlik zamam, kisa ara verme, mantiksal sonuclar
cikarma, ogrenci ile bireysel konusma, problemi tammlama veya cozme bicimlerinde
olabilir (Tertemiz, 2002:77).
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Basar da istenmeyen davramslann onlenmesi konusunda su onerilerde
bulunuyor: Sorunun dogru olarak anlasilabilmesi icin onu gerekli zaman icerisinde
incelenmesi ve sorunla ilgili yeterli bilgilerin toplanmasi, sorunun ortaya 91k1~
surecinin incelenmesi, onun bireysel ve cevresel baglantilanmn incelenmesi,
ogrenciyle iletisim kurulmasi ve gerekli donutlerin almmasi. Sorunlu davramsa karsi
gosterilen tepkinin yalmz onunla simrli oldugu ve ogrencinin sikayetine yonelik
olumsuz bir duygunun yaratilmamasmda yarar vardir (Ada ve Cetin, 2002:67-68).

Ogretim Ortammdaki Olumsuz Ogretmen Davramslarr ve Olasi Ogrenci
Tepkileri
Gordon ( 1993)' a gore ogretim ortammda ogretmen davramslanna
ogrencilerin gostermis oldugu tepkiler:

-Notla tehdit etme
Korku, not icin cahsma, otoriteye itaat

-Ceza olarak odev verme
Dersten soguma, isyan

-Sadece takriri kullanma, ogrenciyi giidiilememe, ilgi eekmeme
Hayal kurma, derse katilmama, ilgisizlik

-Odevleri kontrol etmeme
Odevleri yapmama, eksik yapma

-Snufa daima srrnm donme
Baska seylere yonelme
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-Istenmeyen davramslart diizeltmeme
Istenmeyen davraruslan surdurrne

-Sadece basarih olanlara soz hakki tamma
Derse katilmama, uyuma

-Yanhs davramsi asm elestirme, olumsuz kelimeler kullanma
Soz hakki istememe, okula gelmeme

-Ogretmedigi konulardan smav yapma
Kopya cekme

-Dersi iyi planlayamama, ogrencileri bos birakma
Olumsuz etkinliklere yonelme

-Zorlama ile disiplin saglama
Saldirgan veya pasif olma, esyalara zarar verme

-Ogrencilerin ekonomik durumuna bakmadan istemde bulunma
I9e kapanma, hirsizhk

-Ogretmenin davramslarmda tutarsizhk gostermesi
istenen davramslan ayirt edememeleri

-Ogrencinin kisiligini elestirme
Cekingen olma, ice kapanma

-Hakh-haksiz ogrenciyi ayirt edememe
Ogretmen ve derse karsi olumsuz tutum ve davrams
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-Ogrenciyi iyi tammama
Ogretmene karsi nefret, kiskanchk

-Basart zevkini tattrrmama
Seiz istememe, ilgisizlik

.oam ve

cezayi adil kullanmama

Kiskanclik

-Ana dilini iyi kullanmama
Argo konusrna

-Fiziksel ceza verme
Yalancihk, asm kaygi, karsi gelme (Bayindir, 2001:51-52).

Bu uygunsuz davramslan gosteren ogretmenlerin yarattigi simf ortammda,
istenen davramslann gelistirilebileceginden

soz edilemeyecegi gibi ofke, nefret,

siddet, okul korkusu, olumsuz benlik olusumu gibi kolayhkla duzeltilemeyecek
istenmeyen sonuclar ortaya crkabilmektedir (Vans ve digerleri, 1998: 170).

Ogretrnen-ogrenci iliskisinin niteligi, akademik basanyi ve ogrenci
davramsuu etkilemektedir. Ogrenciler cana yakm ve arkadas olan ogretmenleri
yeglemektedir. Ogretmenlerin daha sempatik olmalan ve ogrenciler icin daha olumlu
roller ustlenmeleri halinde; ogrencilerin okula ve ogretmenlere karsi daha olumlu
yargilar tasiyor olmalan da kuskusuz cok onemlidir (Celep, 200276).

Ogrctmenlerin olumlu ve olumsuz davramslan uzun yillar hafizalardan
silinmemektedir. Bu sebeple ogretmenler gerek davramslannda gerekse
konusmalannda azami dikkat gostermelidir (Karacam, 2001 :32).
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OGRETMEN DA VRAN11;,LARI VE BA1;,ARI

Ogretmenin Srmf Ici Tutum ve Davramslarrnm Ogrenci Basarilarnn Etkileme
Diizeyi
Ogretmenlik ve ogretim, karsmizdaki kisinin ogrenmesine yardim etme isidir.
Ogrenme (bilir ve yapabilir duruma gelme, yani degisme) bireysel bir olaydir; ama
ogrencinin bilen, yapabilen insan durumuna gelmesinde ogretmenin rolu buyuktur,
Gercekten bireyler, ogretim yoluyla "bilen" insanlar durumuna donusurler, yani
degisirler. Boylece bilenle bilmeyen arasmdaki fark olusur. Bilen ya da ogrenmis
insanm davramsi degismis; yasama bakisi, bilmeyene gore baskalasmis, ufku
genislemistir (Balta~, 1989:11-14).

Arastirmalar, davrams edinmede en onemli ogrenme yollanndan birinin taklit
oldugunu gostermektedir. Bu konuda yapilan gozlemler ise, cocuklann 2-3 yasmdan
itibaren yetiskinleri belirli bir bicimde taklit ettiklerini dogrulamaktadir. Okul
cagmda ise taklit hem bir ogrenmc sosyallesme bicimi hem de kisisel olarak deger
kazanma ve kabul gorme aracidir. Bu yas cocuklan kendilerine model olarak
aldiklan yetiskinlerin butun davramslanru yakmdan gozleyerek, onlarla
ozdeslesmeye cahsirlar. Bu donernde model olarak en cok benimsenen yetiskin,
ogretmendir. Fakat ogrencinin bir yetiskini model olarak almasi icin, onu kendine
yakm bulmasi gerekir. Aynca model saygm ve cekici olmahdir. Bronfenbrenner
(1970) model alma surecinde ti<; etken faktorden soz eder. Bunlar; kisinin,
sergilenecek davrarnslann ve modelin ozellikleridir. Buna gore model alacak kisi,
istenilen davramsi sergileyecek fiziksel ve zihinsel yeterlige sahip olmah ve bu
davramsi gostermek icin gudulenmelidir. Bu durumda modelin gorevi, istenilen
davramsa ilgi uyandirarak gudulemektir. istenilen davrarus karmasik ise, uygun
parcalara bolunerek adim adim ogretilmelidir. Bu durmda model, ogrenilecek
yasantiyi sunmah, olumlu tepki aldigmda odullendirerek bir sonraki asamaya
gecmelidir. Boylece model alan birey, giderek daha biiyuk bir ozguven ve cosku ile
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ileri ogretim yasantilanna hazirlamrken, model olusturan kisinin kararhlik, duyarhk,
sorumluluk vb. kisisel ozelliklerini de deneyim yoluyla icsellestirir (Aydm,
1998: 184).

Ogretmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumlanyla ogrencilerinin egitimi
gorevini yuruturken diger yandan davrarnslan ile onlan etkiler. Ogretmenin samimi,
anlayisli olmasi ogrenciyi olumlu dusunmeye sevk edecek aksi davraruslar ise
ogrenci uzerinde olumsuz etki yaratacaktir (Guclu, 2000:21).

Ogrcnciler sicak ve dostca yaklasan ogretmenleri tercih ederler. "Nasil bir
ogretmen istiyorsun?" sorusuna ogrencilerin buyuk bir kisnu "bizi sevsin saysm,
bizimle iyi iletisim kursun" yamtuu verrnislerdir ( Gozutok, 1997: 5). Y apilan
arastirmalar; ogretmenleri tarafmdan sevildiklerini hisseden ogrencilerin,
ogretmenlerinin kendilerine daha az ilgi gosterdigini dustmen ogrencilerden daha
yuksek akademik basan gosterdigini ortaya koymustur (Vans ve digerleri,
1998:170).

Sogukkanh ve sabirh olmak da ogretmen davramsmm vazgecilmez
yanlanndandir. Davrams degitirme-olu$turma olan egitim, kisa surede
gerceklesemez. Davrarusm kalici olmasi, yeterli sure ve sayida yinelenmesine de
bagh oldugundan, sabir da gerektirir. Ogretmen hicbir durumda ofkelenmemeyc
cahsmah, olumsuz duygulanm bastirabilmelidir. Y oksa bu duygular digerlerini de
etkiler (Basar, 2002:70).

Son kirk yil icinde ogretmen, simf ve okul niteliklerini konu alan cok sayida
arastirma yapilnustir. Bunlardan bazilannda ogrenci basansi ya da diger ogrenme
urunleri ile ogretmenin yasi, boyu, yetisme tarzi, kidemi, tutumu ve maasi gibi
nitelikler arasmdaki iliskinin belirlenmesine cahsilmisur. Bu arastirmalardan bircogu
Barr (1948), Domas ve Tiedeman (1950), Morsh ve Wilder (1954) tarafmdan
ozetlenmistir. A.B.D.'de yapilmis olan Coleman (1966), ingiltere'de Plowden

71

Raporu (1967) gibi buyuk captaki ulusal arastirmalarla IEA tarafmdan matematik,
fen bilimleri, okuma, edebiyat, yabanci diller olarak Fransizca ve ingilizce
uzerindeki uluslararasi arastirmalarda da belli derslerdeki ogrenci basansi ile yukarda
sayilan ogretmen niteliklerinden bazilan arasindaki iliski ele almmaktadir. Bu
arastirrnalarla bulunmus olan iliskiler genellikle dusuktur. Oyle ki ogretmen
nitelikleri ogrenci basansmdaki degiskenligin 90k ender olarak yuzde besten daha
fazlasmi aciklayabilmekte, cogu kez bu duzeyin de altmda kalmaktadir.

Ogretmen nitelikleri ve smif ya da okul kosullanrun ogrencilerin basansim
etkileme olasihgi ile ilgili 90k sayida arastirmayr ozetlerken Stephens ( 1967)
tarafmdan betimlenmis olan tablo belki de en huzunlu tablodur. Stephens, inceledigi
arastirmalann buyuk bir kismmda bu degi~kenlerin urunu sayilabilecek nitelikte ya
90k kucuk bir istatiksel fark bulunabildigini ya da hie; bir fark bulunmadignu
kaydetmektedir. Jamison, Suppes ve Wells de (1974) onceden beri uzerinde
durulmakta olan okul, simf ve ogretmen nitelikleriyle okuldaki ogrenrneler arasmda
kararh bir iliski bulunmadigi sonucuna varmislardir.

Elimizde ogretmen, smif ve okul niteliklerinin ogrenrne uzerinde onemli
etkilerde olduguna inanmamizi gerektiren 90k az kamt bulunmaktadir. Daha iyi bir
sekilde duzenlenmis olan duyarh arastirmalarla burada sozu edilenlerden daha
yuksek iliskiler bulunabilirse de biz, ogretmen niteliklerinin degil de dgretim
niteliklerinin bu konuda can ahci bir yer ve oneme sahip olduguna ve okulda
ogrenrne ile ilgili olarak sinifin fiziksel niteliklerinin degil de siniftaki ogrenme
ortamtnin onemli olduguna inanmaktayrz. Durkin ve Biddle (1974), Marjoribanks
( 1974) ve Risenshine ( 1971) tarafmdan ozetlenmis olan smiftaki ogretmen ve
ogrenci etkilesimi ile ilgili arastirma sonuclan da bu gorusu bir dereceye kadar
desteklemektedir(Bloom,

1979: 131-132).

Ogretmen tutum ve davramslan ogretmen-ogrenci iliskisinde onemli bir
boyuttur. Ogrencilerle iyi iliskiler kurmada ogretmen ogrencilere ornek tutum ve
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davranislar gostermelidir. Ogretmen kendi davramslannm ogrenci davramslanm
dogrudan etkilediginin farkmda olmah, smifta gosterdigi tutumunun ogrenci uzerinde
kacmilmaz etkileri oldugunu bilmelidir. Eger ogretmen ogrencilerden derse ilgi
gostermelerini bekliyorsa, ogretmenin oncelikle smif etkinliklerini ilgi cekici duruma
getirme cabalan gereklidir. Bu durum ozellikle okul oncesi ve ilkogrenim yillannda,
ogretmen-ogrenci iliskilerinde kendini gostermektedir (Cakmak, 2001 :34).

Smrftaki ogretmenin davramslan icin cesitli davrams listeleri yapilabilir:
Ornek olma, esneklik, kararhhk, kendini isine adama, odul verme, benimseme,
saygih olma, tutarh olup hakca davranma, ilgilenme, dilini iyi kullanma ... Sorun, bu
ve benzeri ozelliklerin nasil sergilenecegi degil, ogrencileri nasil etkileyecegidir.
Ogretmenin gorunusu ve davramsi, ogrenci uzerinde cok etkili olur. Ogrenciler, onu
konusmasmdan yuruyusunden giyinisine, ornek ahp aymsim yapmaya calisma
egiliminde olurlar. Bu durum, ogretmenin her konuda, egitimin amaclanna uygun
davranmasim gerektirir. istenen davramslara goturmenin bir yolu, bireyin o
davranislarla sik sik yuz yuze gelmesini saglamaktir ( Basar, 2002: 142).

SINIF Y APISI

Simf Yaprsi ve Ogretim Etkinliklerinin Amaci

Simf, insan iletisimi ve davrarus kontrolu yonunden esi ve benzeri olmayan
bir alan ve canli bir labaratuvardir. Icinde ogretmen ve ogrencilerin hergun saatlerce
birlikte olduklan; ogrencilerin belli yeterlilikleri ve bilgileri kazamalan icin
olusturulmus bir insan duzenegidir (Thomson, 1994:531 ). Simf ogrencilerle yuz yuze
olunan yerdir. Egitimin hedefi olan ogrenci davramsmm olusmasi burada baslar.
Egitim icin gerekli birincil kaynaklar olan ogrenci, ogretmen, program ve diger
kaynaklar simfm icindedir (Basar, 2002:4).
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Ogrenciler cok kucuk yaslardan itibaren ilk kez yonetimsel kurallarla simfta
tamsirlar. Bir baska ifade ile bilgi, beceri yanmda toplumsal ve orgutsel yasarmn
gerekli kildigr her turlu ilke, kural, davrams ve tutumlar en saghkh bicimde simfta
kazandmlabilir.

Simf, egitim sisteminin en kucuk ve en son birimi, ancak egitim

yonetiminin ilk ve temel basamagidir. Formal egitimin vazgecilmez temel ogeleri
olarak kabul edilen ogrenci, ogretmen, ders plam, egitim programi, ogretim sureci,
ogretme-ogrenrne yontem ve teknikleri, egitim teknolojisi ve zaman gibi bircok oge
simfta birlikte yer ahr. Ogretmen butun bu ogeler arasmda anlamh ve surekli bir
esgudum saglamak durumundadir. Bu nedenle ogretmen s1mfyonetimi konusunda
yeterli olmak zorundadir. Okulda ogretmenin gorevi sadece ogretim yapmakla simrh

degildir. Etkili bir ogretici olmanm yanmda ogretmen, ayni zamanda smifta etkili bir
yonetici olmak zorundadtr. Ogrencilerin basanh olmalan bakimmdan ogretmenin
alan bilgisi yamnda sirnf yonetiminde sergiledigi performans da onemlidir (Santas,

2001 :47-48).
Sirufm iliski duzeni, egitsel cabalan kolaylastmci, onlara yardim edici olmahdir.
IIiskilerin fazla smirlayici, kaygiyi cok artmci, ozgurlukleri gereksiz yere kisitlayici,
amac degil sekil yonelimli olmamasi gerekir. Guvenli bir ortamda, basarabilecekleri,
zevk aldiklan isle ugrasan gtidtilenrni~, sorumlu davranabilen ogrenciler, istenrneyen
davramslara pek yonelmezler.

Snufm iliski duzeni, yansmaci degil, isbirlikci olmah, yansma ogrencilerin
birbiriyle degil, kendileriyle, egitsel engellerle yansmasi sekline donli$ttirtilmelidir.
Her ogrenci, kendi dtizeyinde, kendi hizmda c;ah~abilmelidir. Isbirligi yoluyla
birbirini benimseyen ogrencilerin kendine verdigi deger de artar, bu onlann

davramslanna da yansir (Basar, 2002:136).
Ogretim ortamlarmm duzenlenmesi, etkili ve verimli ogretme-ogrenrne
etkinliklerinin gerc;ekle~tirilmesinde onemli bir ogedir. Simf ici uygulamalann
basansi, iyi bir ogretim ortammm duzenlenmesiyle gerceklesir. Iyi dtizenlenrnemi$
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egitsel etkinlikler ve bu etkinliklerin yapilacagi uygun olmayan bir ogretim ortami
kisileri istenilen sonuca gottirmeyecektir. Etkili bir ogretim icin, ogretim ortamlannm
tum boyutlanyla ele ahrnp, olanaklar olcusunde fiziksel degiskenler de dikkate
almarak cagdas bir bicimde duzenlenmesi gerekmektedir (Imer, 2001: 151-152).

Olumlu ogrenme ortammm olusturulmasmda planlamanm onemi buyuktur.
ilk olarak ogretilecek konunun oncelikleri belirlenrneli, daha sonra ogretirnde kaynak
olarak kullamlacak olan rnateryalin nasil organize edildigi incelenerek, ogrencinin
degerlendirilmesine yardimci olacak ciktilar ortaya konulmahdir. Ogrencilerin
konuyla ilgili on bilgilerin belirlenmesinden sonra rnateryallerin ozellikleri ve
icerdikleri kavrarnlar belirlenrnelidir. Son olarak da ogretilecek konu belirli bir
zarnan dilirnini de goz onune alarak a~arnalandmlrnahd1r. Ogrencilerin konuyu
ogrenmcleri icin hangi yontemleri ve teknikleri kullanrnalan gerektigi de
dusunulerek hazirhk, sunu ve uygularna asamalan planlanmahdir. Ogretmen hazirhk
asamasmda ogrenciyi derse nasil hazulayacagm1 iyi bilrnelidir. Bunu yaprnanm en
ternel yollanndan birisi ogrencilerin konuyla ilgili on bilgilerinin belirlenrnesidir.
Bunu, on bilgileri belirlerneye donuk, nitelikli sorular sorarak yapabilir. Diger 90k
onemli bir nokta da ogretrnenin, ogrenciye eldeki konuyu ogrendigi zarnan gunluk
veya akadernik hayatta nasil faydalanacagmi mumkun oldugunca sornut bir sekilde
soylemesi veya gostermesidir. Eger ogretimin geri kalan kismmm basanh olmasi
isteniyorsa dersin amaci ve faydasi ogrenciye kavratilmahdir (Akyol, 2002: 194).

Ders zarnammn verirnli kullamlrnasmm guc bir islem oldugunu savunan
Cangelosi'ye (1993) gore ogretmenin ogretimi yonetme stratejileri uzerinde
yogunlasmasmi onermektedir. Bu amacla Cangelosi (1980), ogretrnen kendisine
a~ag1dakilere benzer nitelikte sorular yoneltmclidir:

1. Simfin fiziksel organizasyonunun yamsira mevcut prosedurler ogretim
yasantilarmm niteligine uygun mu?
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2. Simf icinde kural ve prosedi.irleri tarn ve esit bir bicimde uygulayabiliyor
rnuyurn?
3. Ogretirnin gerceklesmesi si.irecinde ne tur arac gerece, ekiprnana
gereksinirnirn vardir?
4. Ogretirn yasantisi, ogrencilerin grupla ve bireysel ogrenrne etkinliklerine
uygun nitelikler tasiyor mu?
5.

Ogretim si.irecinde ogrencinin katihmmi artinnak ve bir etkinlikten digerine
geciste, gecis zarnamm azaltrnak icin neler yapabilirirn?

6. Ogretim prograrnlanndaki etkinliklerin siralanisi ogrencilerin grup
cahsmalanna uygun mu?
7. Ogrencilerle etkilesirken yargilayici olrnayan bir dil kullanabiliyor rnuyurn?
8. Ogrencilerirne acele bir yamt verrneden once tarn olarak ne yaptiklanm
gozlemeye ve ne soylediklerini duyrnaya hazir rmyim?
9. Ogretim yasantilanmn uygulanmasi ve degerlendirilrnesi asamalarmda ne tur
beklenrnedik gelismeler olusabilir. Bunlara karsi ne tur onlemler alabilirirn?
10. Ogretim yasantismm desenlenrnesi ve uygulanrnasmda kirnlerden ne tur
yardimlar alabilirirn?
11. Ogretim si.irecinde hangi ogrencilerirn ne tur yardimlara gereksinirn duyarlar?
12. Ders icin aynlan zarnan dilirni, ogretirn arnaclanmn gerc;ekle$rnesi icin yeterli
mi?
13. Ogretimi etkinlestirmek ve ders suresini verirnli kullanrnak icin, ne tur es
zamanh etkinlikler di.izenleyebilirirn?
14. Smifta gi.ivenilir, sicak, sevecen ve dernokratik bir ogrenrne iklirni var rm?
(Ayhan, 1998:114-115)

Ogretim insanlik tarihi kadar eskiye dayanmaktadir. Bu faaliyetin icinde olan
insanoglu baskalanna birsey ogretrnenin kolay ve etkili yonunu bulrnaya cahsmistrr.
Bu yondeki cabalardan kazamlan tecri.ibelerden de yararlanan bazi dusunur ve
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egitimciler
yuzyilda

, etkili bir ogretim icin birtakim gorusler ortaya koymuslardir.
egitim alamnda yapilan arastirmalardan

ogretim sirasinda ogrencinin

nelerden, nasil etkilendigi

bunlann nasil uygulanacagi

gibi hususlarda

ogretirndeki

da

uygulamalarla

da ogrencinin

Yine 20.

nasil ogrendigi,

ve etkili bir ogretim icin

onemli sonuclar elde edilmistir.

Bunlar,

dogrulugu kabul edilen, ogretimin etkili bir bicimde

duzenlenip yurutulmesi ve ogretim metodunun secilip uygulanmasmda, ogretmene
kilavuzluk ederek yol gosteren temel ilkelerdir. Insanoglunun egitim tarihi boyunca
iyi vatandas, mutlu ve basanli insanlar ve toplumlar yaratabilme cabalannm
sonucunda kazandigi tecrubelerin bir ozu ve ozeti olan bu ilkeler egitim-ogretim
ilkeleridir (Buyukkaragoz, 1997:53).

Ogretmenin Ogrenciyi Derse Katma Cabasi ve Davramslart

Ogrenme alamnda yapilan bilimsel cahsmalar ve bunlara dayah olarak
gelistirilen kuramlar ogrenmenin bireysel bir etkinlik oldugunu ortaya koymaktadir.
Hie kimse, bir baskasi icin ogrenmeyi gerceklestiremez. Bu nedenle, ogrenmenin
baslangicindan sonuna kadar ogrenen, kendi ogrenmcsinden sorumluluk tasimak ve
ogrenme surecine aktif olarak katilmak durumundadir (Fidan, 1996: 123).

Ogrencinin derse aktif katilmum saglamak icin a$ag1daki kurallara
uyulmalidir:
Ogrcnciye zamam gelince uygun ipucu, duzeltme, pekistirec ve donut
verilmelidir.
Ogrencinin hazirbulunusluk duzeyine uygun sorular sorumah ve yanitlamasi
icin ogrenci ytireklendirilmelidir.
Her bir ogrencinin gozlemi, arastirmayi, cizimi bizzat kendisinin yapmasma
firsat ve olanak verilmelidir.
Gee ve guc ogrenen, sikilgan, utangac, icedonuk ogrencilere kolay ve
duzeylerine uygun sorular sorulmah; onlar ytireklendirilmelidirler.
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Ogrenme-ogretmc ortammda cezaya yer verilmemelidir.
Ogrenci merkezli strateji, yontem ve teknikler egitim ortammda
kullamlmahdir.
Ogretmen ogrencinin dikkatini hedef davramslar uzerinde toplamalidir.
Bunun icin ogrencinin yasma, cinsiyetine, icinde yasadigi kulture uygun am,

oyku, espri, fikra, film, slayt, oyunlar vb. gibi etkinlikleri zamam gelince
sunmahdir.
Ogretmen ders islerken ogrenciyi gudulerneli yani istekli kilmahdir.
Ogrcncilerin soru sormalanna, dersle ilgili arac-gereci kullanmalanna,
aciklama yapmalarma, ornekler sunmalanna firsat ve olanak tammah, bunlan
yapanlara pekistirec verilmelidir.
Ogrencinin hazirbulunusluk duzeyi hedef davramslan kazanacak nitelikte
degilse, ogretmen once onkosul olan davramslan ogretmeli, ondan sonra
diger davramslann kazamlmasma gecmelidir; cunku ogrencinin
hazirbulunusluk duzeyi ogrenci katilganlrgmi etkiler.
Ogretmen ogrencilerle surekli goz iletisimi kurmahdir; cunku goz iletisimi
hem smifi denetim altmda hem de ogrencileri uyamk ve dikkatli tutmada
etkili olabilir.
Derslik, dersin islendigi bicimde duzenlenmeli, temiz aydmhk, normal
sicaklikta olmah, dikkati dagitacak etkenlerden anndmlmahdir (Sonmez,
2001:136).

Ogrencinin ogrenme surecine katihrmm etkileyen butun faktorler, ogretmenin
bu konuda yapabilecegini ve yapmasi gerekenleri de acikca ortaya koymaktadir.
Katilma ile ilgili pekcok arastirma, bilissel giris davramslan, duyussal giris
ozellikleri ve ogretim hizmetinin niteliginin ogrencinin katihmim etkiledigini
gostermektedir. Ogretmen, bu ogeleri goz onunde bulundurarak ogrenci katihmmi
artirabilir. Ancak katihmi etkileyen faktorlerin bilinmesi ve ogretimin ona gore
duzenlenmesi yeterli degildir. Cunku grupla ogrenme durumunda her ogrencinin
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etkin katihmim saglamak 90k zor bir istir. Ogretmenler, bu guclukleri azaltabilecek
bazi yontemler gelistirmelidirler (Fidan, 1996: 126-127).

Rogers'a (Rich 1991) gore simfin ortak ilgisine don-Uk ogretim yasantilannm
yam sira bireysellestirilrnis etkinliklerin planlanmasi, egitimin cekiciligini artmr. Bu
surecte ogrencinin kendini ifade etmesine olanak verildigi surece, derse gonul
gucuyle katihr. Dolayisiyla ogrenci haz aldikca daha uretken ve yaranci etkinliklere
yonelirken olumsuz davramslardan da kacimr (Aydm, 1998: 198).

Ogretimde Isaretlerin Giicii

Her ogrenme durumunda ogrenilecek olan bazi ogeler (elemanlar) vardir.
Hangi ogelerin ogrenileceginin ve bu ogelerle ilgili olarak nelerin yapilmasi
beklendiginin ogrenciye belli isaretlerle iletilmesi soz konusudur. Burada
kullamlabilecek olan isaretler belli nesne, olay ya da etkinlikle ilgili bir ses ya da
sozcuk kadar yalm olabilecegi gibi belli bir hareketin bir uyanmla ilgilenrnesi,
fiziksel bir etkinlik dizisinin orneklendirilmesi ya da karmasik bir bilissel surecler
takirm ile ilgili yonergelerin sunulmasi seklinde de olabilir. Ogretim isaretlerle
baslayarak ilerleyen tek kanalh bir surec degildir. Ogretimin cesitli evrelerinde
isaretlerden yararlamlabilir.

Isaretler arasmda hem neyin ogrenilecegini gosteren bildirimlere hem de
ogrenme sureci icinde ogrencinin neler yapmasi gerektigini bildiren yonergelere
rastlanabilir. Ogrenilecek olan ogelerin ogrencilere sunulmasi amaciyla basvurulacak
olan degisik yollar ve isaretlerin icine katilabilecegi cesitli iletisim bicimleri vardir.
Okullardaki ogrenme durumlarmm buyuk bir kismmda, onemli isaretlerin anlatim
biciminde sunulmasi egiliminin baskm oldugu gorulur. Ogretmen ya da ogretim
araclan tarafmdan ogrenciler sozlu olarak belli seyleri yapmaya, belli nesneleri
verilen terimlerle adlandirmaya, nesneleri belli sozcuk ya da sozcuk gruplanyla
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hatirlamaya ya da bazi karmasik bilissel ya da devinimsel sureclerden gecmeye
yonlendirilirler.

Isaretler sadece ogrencilere iletilis yollan degil kendi gucleri bakimmdan da
cesitlilik gosterir. Bir isaretin ya da isaretler takirmmn gucu onun goze
carpiciligmdan etkilenmekte olabilir. Isarctlerin buyuklugu, bicimi rengi ve siddeti
onun kendisini icinde bulunduran fon goruntusunden ya da aralannda yer aldigi diger
isaretlerden aynlmasma yardimci olabilir. Bir isaretin gucu bu isaretin tekrarlanmasi,
daha acik ve gorunur kilmmasi, siddetinin artmlmasi ya da ogrenci dikkatinin cesitli
onlemlerle diger cevre uyancilanndan

almarak bu isaretler uzerinde toplanmasi gibi

yollarla da artinlabilir (Bloom, 1979: 137-139).

Pekistirme ve Onemi

Ogrencilerden alman donutlerin duzeltilmesi, icerigin kazandmlrms oldugu
guvencesinin almmasi, kahci ogrenme saglamaya yetmez. Kahci ogrenrnenin
gerceklesebilmesi icin pekistirme gerekir (Dogan, 1979:213). Pekistirmeden soz
edildiginde, davramsin guclendirildigi bir surecten soz edilmektedir. Y ani, davramsi
izleyen olaylann fonksiyonu olarak davrarnsm srkligi, suresi, siddeti ya da diger
boyutlarmda artis olmaktadir (Ozyurek, 1997:114). Pekistirme islemlerinin sistemli
bir sekilde kullamlmasiyla ogrencilerin kendilerini derse vermeleri, odevleri
zamamnda yapmalan, ogrenmeyi kararh olarak surdurmeleri saglanabilir.

Pekistirmenin anlami, ogrencinin icinde bulundugu durumuyla yakmdan
ilgilidir. Kendisine olan saygisuu koruma ihtiyacmda olan bir ogrenciye, bu yonden
yardimci olabilecek her uyanci onun icin olumlu bir pekistirec gorevi gorur.
Ogrencinin grurunu oksamak, onu simf onunde kucuk dusurmemek vb. Bazi
ogrencilere ogretmenin yakmhgr, bazilanna ise arkadaslannm onayi daha anlamh
birer pekistirectir, Bir ogrenci icin pekistirec ozelligi tasiyan bir bakis, bir soz ya da
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bir durum; diger bir ogrencide aym etkiyi yaratmayabilir. Bu nedenle, ogretmenler
ogrencilerini tammak ve kullandiklan pekistireclerin ogrencileri icin anlamli
olmasma dikkat etmek durumundadular.

Pekistireclerin anlamli olmasi ogrencinin ihtiyac ve beklentilerini
karsilamasma baghdir.

Peki~tirec;lerin dagmmmm zamanlamasi da onemlidir. Ogrenci pekistireclerin
verilis zamarum bildigi zaman cahsmasmi ona gore ayarlar. Ogrenciler genellikle
smavlar yaklastigi zaman cahsmaya baslarlar. Bu nedenle, arahkh pekistirme
yontemlerini kullanmak daha iyi sonuclar verir. Pekistirmenin zamanmm belli
olmamasi ogrenciyi surekli uyamk bulunmaya ve cahsmaya yoneltebilir. Y eni bir
konunun ogretiminden soma o konunun iyice ogretilebilmesi ve ogrenilenlerin kahci
hale gelmesi icin oranh ve degisken oranli pekistirme tarifelerinin uygulanmasi
yararh olur (Fidan, 1996:51-52).

Ogrenilenlerin pekistirilmesi, yinelenme sayisma, ogrencinin ozelliklerine ve
konunun karma~1khgma bagli olarak kahcihk olusturur. Bunun araclanndan birisi de
odevdir. Odevler, smif icinde ve dismda yaptmlabilir, birey veya grup odevleri
verilebilir. Amaclara ve olanaklara gore ogretmen bu sec;eneklerden birini yegler.
Her odev, bir ogrenmenin, amaclara goturucu bir parcasi olmah, gereksiz bir zaman
yitirici olarak algilanmamahdir. Odev not olarak da degerlendirilirse guduyu artmr
(Basar, 2002:104-105).

Ilgi ve gudulemeyi koruma ve surdiirmede arada sirada peki~tirec;leri
degistirmek gerekir. Pekistireclerde cesitliligin olmamasi, bunlardan beklenen etkinin
azalmasma neden olur. Bu yuzden ogrencinin yasma bagh olarak pekistirecler,
ortalama her iki veya dort ay arasmda degi~tirilmelidir. Sec;eneklerin coklugu ve
cesitliligi, odullerin degerini artmr. Cunku ogrenciler, altemetiflerin oldugu yerde
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hoslanna giden ve en fazla isredikleri secenegi kazanrnaya cahsirlar (Balay,
2003:173).

Doniit-Diizeltme ve Tekrar Etkinliklerinden Beklentiler

Ogrcnmenin gerceklesmesine etki eden etmenlerden biri de ogrenrnenin
sonucu hakkmda bilgi (donut) elde etmektir. Yaptiklanmn ve soylediklerinin ne
kadar hatasiz ya da hatah oldugu hakkmda bilgi alan ogrenci daha kolay ve daha
cabuk ogrenir. Ogrenirken ne kadar ilerledigini kesin olarak bilmeyen bir ogrenci ise
agir yol ahr; yanhslan dogru gibi ogrenir; ogrenrnesi kesintilere ugrar hatta hie;
ogrenrneyebilir (Fidan, 1996: 158). Eksiklikleri tamamlama ve yanhshklan
dogrulama islemi de duzeltme olarak adlandmhr. Egitim surecinde doniit-diizeltme
genelde birlikte kullamhr (Demirel, 1999: 13 5). Ancak ogrenciyc donut verilirken
asagilanmamah, azarlanrnamah, ceza olarak herhangi bir uyanci verilmemeli; tersine
I

yi.ireklendirici uyancilar ise kosulmahdir. Donut kullamrken ipucu, duzeltme ve
pekistirecler bir arada ise kosulabilir (Oral, 2000:3).

Ogrenciden donut almak icin ders sonunda sozlu sorular yoneltilebilir veya
yazili smav, ev odevi gibi tekniklerden yararlamlabilir. Aynca ogretmen, zaman
zaman ogrencilerin defterlerini inceleyerek veya derse yonelik tutumunu gozleyerek,
ogrenrne guclukleri hakkmda bilgi toplayabilir. Donut alma, ogrencilerin neleri, ne
olcude, nasil ogrenrnekte oldugunu anlamaya yonelik sistemli ve surekli bir caba
olarak algilanmahdir. Ogrencilerln bireysel farkhhklan nedeniyle, ogrcnme
gucluklerinin nitelik ve kapsamlannm da farkh olacagi unutulmamalidir. Bu amacla
ogrenciler mumkun oldugunca yakmdan gozlenrneli ve ogrenme guc;luklerinin
giderilmesine ozen gostermelidir.

Donut alma, ders amaclanna ne olcude ulasildigi bilgisinin yarusira, ilerdeki
derslerde karsilasrlasilabilecek olasi ogrenrne gticluklerini aydinlatmasi acismdan da
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yararhdir.

Bu amacla ogrencilerin

Ogretmen

acik uclu ve basit sorularla bu durumu saptadiktan

sorular yonelterek,
yamtlanmasmda

simfm ogrenme
ogrencilere

once neyi ogrendiklen

duzeyini belirlemeye

dogru anlasilmalidir.
sonra daha ayrmtih

cahsmahdrr.

Sorulann

esit soz hakki saglanmah ve o arada parmak

kaldirmayarak edilgen konumunda kalmayi secen ogrencilere de sans verilmelidir.
Cunku sadece basanli ogrencilerden donut almmasi ogretmeni yamltir. Aynca
basansiz ogrencilere kolay sorular yonelterek soz hakki saglanmasi, derse katihrm
olumlu yonde etkiler. Butun bu etkinlikler icinde ogretmen; sicak, sevecen bir tavir
icinde olmah ve ogrencilerini gudtllemek icin uygun firsatlar yaratilmahdir. Ornegin
sorulann dogru yamtlanmasi icin, ogrenciye ipuclan verilmeli, yanhs olmasi
durumunda ele~tirilmemelidir (Ayhan, 1998:69-70).

Ozcelik'in de belittigi gibi donut ve duzeltme islemlerinden etkili bir sekilde
yararlamlmasi halinde ogrenmeye aynlan zaman etkin ogrenme cabasiyla gecen
kismi artmakta ve artan zamanda daha cok ogrenilmesi istenilen davramsin
denenmesi saglanrms olmaktadir (Oral, 2000:7).

Soru Sormada Sergilenen Tutumlar
Genellikle sorusuz ogretim dusunulemez. insanlarla iletisime giren kisi,
mutlaka soru sormak zorunda kalabilir. Sorusuz bir iletisim hemen hemen yok
gibidir. Bu nedenden dolayi soru, onemli bir ogedir ve her insanm nasil soru
soracagim bilmesi gerekebilir. Ogretmen de nasil soru soracagim, egitim ortammda
soruyu nasil kullanacagmi bilmek zorundad1r; cunku ogretme-ogrenme ortami
iletisime dayamr ve yerinde, dogru soru sorulmazsa, iletisimin gerceklesip
gerceklesmedigi anlasilmaz (Sonmez, 2001: 165).
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Kenneth
ogretmenlerin
bu hususlardan

( 1995) iyi soru sormanm bir sanat oldugunu bu yuzden
soru sorarken bazi hususlara

dikkat etmeleri gerektigini

belirtmekte

ve

bazilanm su sekilde siralamaktadtr:

1.

Sorulann acik, basit, anlasihr olmasi dolaysiz bir sekilde sorulmasi

2.

Dersin amaclanna uygun sorulann secilmesi

3.

Simftaki her ogrencinin

duzeyine uygun sorulann sorulmasi,

yani bazi

sorulann kolay ve bazilannm zor olmasi
4.

Ogrencilerin

dusunme ve cevaplama

kolayligim

saglamak

icin her defasmda

bir soru sormak
5.

6.

Sorn sorulduktan

soma, ogrencilerin

dusunmelerini

duzenlemek

icin birkac saniye beklemek

Ogrencilerin

cevaplanm duzenlemelerini

icin baska sorulardan

ve cevaplanm

ve gozden ge9irmelerini

saglamak

yararlanmak

7.

Cevabi icinde olan ve tek sozcukle cevaplanan

8.

Ogrencileri

9.

Ogrencilerin

sorulara fazla yer vermemek

cevap vermek icin zorlamak
cevaplanm dikkatle dinlemek

(Oral, 2000:3).

OGRETiM HiZMETi

Ogretmenin Kontrolii Altmdaki Ogretim Hizmeti Degi~kenlerinin Ogrenciler
Uzerindeki Etkisi
Ogretmen, okulun amaclanni geli~tirmek icin mevcut yapiyi ve proseduru
kullanan kisidir. Ogretmen birbirleriyle baglantih ve ortiisen bircok rol oynar. Ancak
ogretim faaliyetleri genel anlamda; ogrenme arzusunun gelistirilmesi, ogrenci
davram~lannm amaclar dogrultusunda degistirilmesi ve ogrenci geli~iminin
saglanmasi olarak tic grupta toplanabilir.
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Ogretmen herseyden once bir egitim uzmamdir. Ogrenme ile ilgili konularda
karar veren, neyi, nasil, hangi materyallerle ogretecegini ve nasil degerlendirecegini
belirleyen kisidir. Ogretmenin bu konularda karar vermek icin goz onunde
bulunduracagi noktalar vardir. Bunlar resmi mufredat programi, konu, ogretme ve
motive etme, ogrencilerinin beceri ve gereksinimleri, kendi kisisel gereksinimleri ve
ogretim hedefleri ile ilgili bilgi ve beceriler olarak siralanabilir.

Ogretmen aym zamanda bir yoneticidir. Ogrenme ile ilgili butun kosullan
planlar ve duzenler. Bu duzenleme gerekli tum faaliyetlerin olusturulmasinda ortaya
cikan karar verme sureclerini kapsar. Ccgu zaman bu rol simftaki grup ve kisilerin,
ogretmen de dahil olmak uzere tum iliskilerin ve beklentilerin bir disiplin
cercevesinde karsilanmasma yonelik olabilir. Ogretmen smif ortammda sadece
kisilerarasi etkilesimlerin bir diizenleyicisi ve yoneticisi degil, aym zamanda simfm,
fizik kosullanmn da duzenleyicisidir.

Ogretmen bir egitim uzmam ve yoneticisi oldugu kadar bir damsmandir.
Ogretmen her ne kadar bir damsman ve psikolog olarak egitim almadiysa da, insan
davraruslanna karsi hassas bir gozlemci olmak zorundadir. Ogrencinin ogrenme ve
gelisimini engelleyen davrams problemleri ortaya ciktigi zaman olaya hazirhkh
yaklasabilmeye ogrctmen hazir olmahdir.

Ogretmenlerin rolleri ne olursa olsun, degismeyen gercek, surekli insanla
cahsiyor olmasidir. Bu nedenle ogretmenin insan iliskilerinde basanli olmasi gerekir.
Bu iliskilerin iyi ya da kotu olmasi, ogretmenin insan davraruslanru kurabilme
duzeyi ile ilgilidir (Demirbolat, 2002:46).

Bir ogretmen alanmda ne kadar uzman olursa olsun, ders oncesi hazirhklan
ne kadar yeterli olursa olsun, simf icinde bunlan etkili bir bicimde uygulamaya
aktaramiyorsa, istenilen basanyi saglayamaz. Bu baglamda dersin akicihgi ve
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ogrencinin derse surekli olarak etkin katihrmnm saglanmasi onemlidir. Ogretimin
devamhlignu saglamada onemli nokta; dersin islenisi sirasmda mudahale veya ara
verme olrnaksizin, konu disma cikmaksizm ve zaman doldurmaksizm, dersin akismm
saglanmasidir (Celep, 2002: 118).

Ogretimi sunrnada ilgiyi cekmek onu devam ettirmekten daha kolaydir. Kisa
piyesler, uyanci veya tesvik edici sorular ve ahsmarrus ifadeler dikkatleri basanyla
toplayabilir. Ogretrnen, dikkatin odagim, kendinden ogrenci merkezli etkinliklere
yonlendirerek olusturmalidir. Ogrencilere, ders icinde nelerin olacagi ve
kendilerinden neyin beklendigi dersin basmda kisa bir taslak ile anlatihrsa, derse bir
amac verilmis ve ogretim sureci kolaylasrms olur. Bu yuzden ogretmen, yapilacak
cahsmalan, acik ve anlasihr sekilde cocuklara anlatmah, ardmdan cesitli sorular
sorarak aciklamalartrnn anlasihp anlasilmadigim kontrol etmelidir (Balay, 2003: 102).

Ogretimdeki basannin temelinde, ogrencilerin tamnmasim, ogretim
faaliyetlerini onlarm ozellik ve ihtiyaclanna gore duzenlenmesini ve yurutulmesini
esas alan "Cocuga gore egitim ilkesi" yer almaktadir (Buyukkaragoz, 1997:55).

Cagdas bir egitim-ogretim almak her cocugun hakkidir. Bu hakki cocuklara
vereceklerden biri hie stiphesiz ogretmenlerdir. Ogretmenlerimiz, gelecegimizin
teminati olan cocuklanrmzr; milli, manevi, evrensel degerleri ogreten, kitabi ve
okumayi sevdiren, sorgulamayi bilen, dustmen, dusundugunu ve kendini ifade
edebilen hale getirmelidir (Karacam, 2001: 109).
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Ogretim Hizmeti Degiskenlerini Sekillendiren Ogretmen Davramslarr

l-Ogretmenin herkesin anlayacagi bir dilde konusmasi:

Egitim bir iletisim surecidir. Karsihkli anlasma ve etkilesme isidir.
Etkilesmenin olmasmda temel etmen sozlu ifadelerin anlasrhrhgi ve ogrenci
duzeyine hitap etme derecesidir. Ogrcncinin ogretmenini anlayamamasi, belirlenen
hedeflere ulasmada yonergelerin yanhs yorumlanmasma neden olmaktadir.

Ogretmen;
-Fiziksel olarak bir konusma, telafuz veya sesinde bir bozukluk olmamahdir.
-Kullandigi kelimeler ogrenci duzeyine uymah, soyut olmamahdir.
-Bozuk ve anlasilmaz cumle kurulmamahdir.
-Belli bir gruba hitaben konusma olmamalidir.
-Cok sessiz, eek yavas veya harfleri yutarak konusmamahdrr.
-Kelimeler arasmda tutarsizhk bulunmamahdir.
-Gereksiz ve yersiz konusmalar yapilmamahdir.
-Konusma cansizhgi ve isteksizligi olmamalidir.
-Cumlelerin baglantisizhgi, bilgiyi acimlayamama sorunu olmamahdir.
-Engelleyemedigi duygulanm yogun olarak konusmalanna yansitmamahdir.
-Konusmalardan gizli anlamlar cikarma egiliminde bulunmamahdir.
-Cocuga bakmadan konusma, sinirli tavirlar sergileme gibi davramslar
sergilememelidir.
-Simf duzeyinin dismda bir konusma tarzim ahskanhk edinmemelidir.
-Y erel agizla konusmamahdir.
-isteksiz, sikintili bir konusma sergilememlidir.
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2-0gretmenin her istedigini tam olarak anlatabilme becerisi;
-Ogretmenin anlatmak istedigini tam olarak tasarlamah, akisa gore
konusmamahdir.
-Kullanacagi kelimeleri iyi secmeli, yanhs anlamlara neden olacak
konusmalara girmemelidir.
-Cumleleri dolaysiz ifade etmeli, acik olarak soylemelidir.
-Anlatmak istedigini ogrenci kelime dagarcigina gore sunmahdir.
-Sunulan yonergelerin i$levselligini iyi dusunmelidir.
-Ogrencilerin yonlendirilmesinde gelisi guzel, acik uclu aciklamalar
yapmamahdir.
-Devrik veya uzun ctimlelerle ana fikirden uzakla$mamahd1r.
-Dikkati cekmek istedigi konuya ait anahtar kavramlan ortulu olarak
kullanmamahdir.
-Konuya hakim olmadan, ilgisiz anlatimlar ve cevaplamalar yapmamahdir.
-Dikkat dagrnci konusmalarla ilgiyi dag1tmamahd1r.
-Yapilmasi gerekenleri anlam butunlugunu hice sayarak gerc;:ekle$tirmeye
cahsmamahdir.
-Aciklamalanm, ogrenim ilkelerinden bagimsiz olarak yapmamahdir.
-Anlanmlannda bireysel farkhhklan goz onunde bulundurmahdir.
-Algilamayi kolaylastmct omekleri vermelidir.
-isteklerini tam olarak aciklamahdir.

3-0grenci isteklerini dikkate ahp, sozunde durma yetisi;
-Ogrenci-ogretmen-ogrenci

iletisimini saglamahdir.

-Karsihkh konusma, dinleme ahskanhgim vermelidir.
-Ogrencileri bireysel olarak tammahdir.
-Fikirlerine deger vermeli, konusmalanm sonuna kadar dinlemelidir.
-Ogrenciye yakm olmah, onlan dikkate almahdir.
-Ogrenci psiko-sosyal sorunlanyla ilgilenmekten kacmmamahdir.
-Grup kararlanm uygulamah,demokratik

davranmalidir.
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-Ogrenci hatalanm koz olarak kullanrnamhdu.
-Egitim ortammda ogrenciyi merkez olarak dusunmelidir.
-Verdigi sozde durmah veya yapamayacagi sozler verrnemelidir.
-Ogrenci isteklerini tehdit unsuru yapmamahdir.
-Hicbir zaman siki disiplinden taviz verrneme egiliminde sert davramslarda
bulunmamahdir.
-Ogrencilerinden gelen donutleri dogru ve zamanmda yorumlamahdir.
-Guvenilir olmah, kosullu dusunrnelidir.

-Ogrenci isteklerini iyi analiz etmeli, onyargili dii~iinrnemelidir.

4-0gretmenin siruf icindeki hareketliligi;
-Simfta surekli duragan kalmamhdir.
-Simfta dikkat dagrtici sekilde hareketler yapmamahdir.
-Tehdit dolu, gergin davramslar sergilememelidir.
-Anlamsiz ve gereksiz dolasmamahdir.
-Surekli oturmamahdrr.
-Ogrenci ile birlikte olmalidir.
-Simf disina cikmayi ahskanhk haline getirrnemelidir.

5-Dersleri eglenceli hale getirrnedeki basansi;
-Otoriter yamm her kosulda hissettirmemelidir.
-Espri anlayisi ve is dinamigi olmahdir.
-Dersleri egleceli kilabilecek etmenleri bilmelidir.
-Zevkli ders isleyebilmelidir.
-Eglenceli ortarm taviz olarak algilamarnalidtr.
-Ders materyalleri ve yontemi ile ogrenci ilgisini her zaman cekebilmelidir.
-Gerek.Ii ilgi ve motivasyonu saglayabilmelidir.
-Ogrencilerdeki mutlulugu onemsemelidir.
-Ogrencilerin nasil ders islernek istediklerini goz ardi etmemelidir.
-Ogretim hizmeti degi~kenlerini her derste kullanmahdir.
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-Derse katihmi
-Ogrcncinin

6-0gretmenin

artmci calismalara

ne zaman sikildignu

ogrenciyi

-Olumsuz

elestirmesindeki

davraruslara

-Dusunmeden,
-Sarfettigi

yer vermelidir.
anlayabilmelidir.

olcutleri;

karsi tepki stilini belirlemelidir.

iciden geldigi sekilde tepki vermemelidir.

kinci sozlerin varacagi noktalan

-Ogrcncileri

arkadaslan

dusunmelidir.

onunde kucuk dusurmeyi

ahskanhk haline

getirmemelidir.
-Ogrenci hatalanmn anmda yuze vurmamahdir.
-Ogrenci

sorunlanm

-Kisiliklerine
-Ogrenciyi

dinlemelidir.

yonelik acik suclamalarda
degil, olurnsuz davramslan

-Simf disiplinini

saglamada

-Kisisel problemlerini
-istenmeyen

hirsim belli cocuklardan

dalga gecirtmemelidir.

gelen her tepkiye yersiz olarak bagrrmamahdir.
ogrencileri

korkutmamah,

konuya uygun etkinlikleri

-Konuyu isleme kapasitesine

etkinliklerin

-Amaca ulastiracak
-Konularla
-Etkinlikler

sahip olmahdir.

etmelidir.

baglantiyi

duzeyini kontrol edebilmelidir.

belirleyebilmelidir.

ilgili ogrenci goruslerini

-Zaman faktorunu

bilmelidir.

gerceklesme

davramslan

arasmdaki

sindirmemelidir.

di.izenleme becerisi;

-Hangi konuyu ne sekilde isleyecegini
-Duzenledigi

almamahdir.

simfa yansitmamahdrr.

dalga gecmemeli,

-Davramslanyla

7-0gretmenin

elestirmelidir.

olaylarda sucluya grup baskismi uygulamamahdir.

-Ogrencilerle
-Ogrenciden

bulunmamahdir.

almahdir.

kurabilmelidir.

goz ardi etmemeli,

anlasilamayan

konulan anmda tespit
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8-0gretmenin, ogrenciyi derse katma becerisi;
-Ogrenci merkezli bir yaklasirrn benimsemelidir.
-Cahsmalannda

grubu temel almalidir.

-Ogrenciyi derse katmak icin caba harcamahdir.
-Sectigi etkinlik ve yontemlerini ogrenciye gore planlamahdir.
- Y aptigi cahsrnalarda gerekli ozendiriciieri saglamahdir.
- Y aparak ve yasayarak ogretime olanak tammahdir.

-Ogrencinin dikkat ve ilgi yonunu tesbit edip yonlendirilmelidir.
-Dersleri monotonluktan kurtarmah, ogrenci tepkilerine dogru anlam
vermelidir.

9-0grencilerle

ilgi duzeyi;

-Samimiyetini ogrencilere sezdirmelidir.
-Problemlere her zaman cozum arama gayretinde olmahdir.
-Ogrenci isteklerine gereken degeri vermelidir.
-Ogrencilere karsi samimi ve giller yuzlu olmahdir.
-Ogrenci gelisimlerini yakmdan takip etmelidir.
-Bireysel ve sosyal farkhhklann bilincinde olamhdir.
-Ogrenci kisiligine saygi gostermelidir.
-Basansiz ogrencilere ek yontem ve etkinliklerle destek vermelidir.
-Anlasilmayan konulan tekrar etmelidir.
-Anlasilmayan konulan zamamnda ve tam olarak tesbit etmelidir.
-Ogrenci davramslanm rasyonel olarak olcmelidir.
-Anlasilmayan konulan acimlayarak daha farkh yontem ve etkinliklerle
tekrar islemelidir.
-Anlamamayi bireysellige indirgeyip cozum aramahdir.
-Ogrencilerin anlamama nedenlerini tesbit edip acil onemleri almahdir.
-Ders sonunda konuyu ozetleyip pekistirici sorular sorma aliskanhgi
olmahdir.
-Ders bitimine kadar arahkh ozetlemeler yapmahdir.
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-Ders sonu ogrenci tepkilerini olcmelidir.
-Ogrenci bilgilerini yoklayip donut almalidir.
-Smifta rahatca her ogrencinin soru sorma rahathgmi saglayabilmelidir.
-Sorulan kurallara uygun ve acik olarak sormahdir.
-Farkh soru sorma teknikleri gelistirmelidir.
-Cevap veren arkadaslanrn dinlemelerini saglayici teknikleri gelistirmelidir.
-Konuyla ilgisiz davrams ve sorulara uygun tepkiyi vermelidir.
-Konu dismdaki sorulan cevaplama sistemini iyi planlamahdir.
-Gelen ilgisiz sorulann kaynagina inebilmelidir.
-Gelen cevaplardaki dogruluk oramm iyi irdeleyebilmelidir.
-Simfta konuyla ilgili surekli sorular sormahdir.
-Sordugu sorularla ilgiyi canh tutabilmelidir.
-Sorularla daha cok ogrenciyi derse katabilmelidir.
-Ogrencilerde sorgulama yetenegini gelistirebilmelidir.
-Ogrenci sorulanm her ogrenci duzeyine gore degerlendirebilmelidir.
-Sordugu sorulan anlamhhk ve asamahlik ilkelerine gore duzenlemelidir.
-Cevaplama yapan ogrencileri odttllendirmelidir.
-Isleyecegi konunun amacmi ve ne ise yarayacagmi aciklamahdir.
-Ogrenciye neyi nicin ogretecegini anlatmahdir.
-Ogrencinin konuya karsi ilgisinden yararlanrnahdir.
-Soyut konulan somut hale getirebilmelidir.
-Gerceklestirilecek olan amacm onemine inanmahdir.
-Anlasilmayan konulan ornekler vererek aciklamahdir.
-Anlasilmayan konulann her kosulda tekrarlanabilecegi hissini ogrenciye
verebilmelidir.
-Sorulan sorulara her zaman tatmin edici cevaplar verilmelidir.
-Sorulan her turlu soruya deger vererek umursamahdir.
-Guzel sorulan takdir edip ovmelidir.
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10-Dersi islerne yol ve yontemlerini

gelistirme;

-Kaynak cesidine onem vermelidir.
-Planlarmda

yaraticiligim

-Ders kitaplanndaki

zorlamahdir.

resim, sekil ve bol renk ogelerini

-Tek ders kitabim ornek olarak gormemeli,
-Ogrenci ilgilerini

farkh kaynalarla

-Konu tam ogrenilmeden
-Ogrencileri

arastirmaya

iyi kullanabilmelidir.

farkh kaynaklara

yonelmelidir.

daima canh tutmahdir.

digerine gecmemelidir.
ve incelemeye

yoneltmelidir.

-Kullandigi ders araclannda gorsellige yer vermelidir.
-Sergiledigi davramslan ogrenci durumlanna gore yorumlamahdir.
-Kullandigi yontemlerin cesidine ve renkliligine onem vermelidir.

11-Not verme kriterleri;
-Hicbir zaman notla tehdit etmemeli, ogrenciyi sayisallastirmamahdrr.

-Ogretim ortammda kullandigi odul ve cezayi not olarak yansitrnamahdir.
-Not verme olcutlerini eek iyi belirlemelidir.
-Ogrenciyi huzursuz edecek sekilde bir not verme anlayis ve teknigine sahip
olmamalrdir.
-Ogrenci dikkat ve ilgisini not ile cekmeyi ahskanhk haline getirmemelidir.
-Basanyi not ile olcmedeki eksiklik ve imkansizhklann farkmda olmahdir.

-Ogrenci gozuyle kullandigi not sistemini incelemelidir.
-Not vermeyi sadece ogretim amacli kullanmahdir.
-Akademik basanlar disinda ogrenci davranislanm notla
degerlendirmemeldir.
-Notlandirmadaki adalet anlayisiru ve verdigi notun ogrencilerce algilanma
bicimini bilmeli ve ona gore davranmalidir.

12-0gretmenin ornek davramslar sergilemesi;
-Ogretmen her zaman kendini ornek alman bir kisi olarak gormelidir.
-Suuf icinde ve disinda devamh davramslanna dikkat etmelidir.

93

-Ogrencilere sundugu didaktik davramslan olagan bir hava icinde uygulayip
model olmahdir.
-Her ogrenciye adil davramp kendine guven olusturmahdir.
-Tum ogrencileri sevdigini ve yapilanlann hep onlann iyiligi icin oldugunu
tuturnlanyla kanitlamahdir.
-Guler yuzlu, sevecen, sakin, sabirh vb. davramslar sergilernelidir.

13-0grencileri cahsmalarda cesaretlendirmesi;
-Motivasyonu saglama tekniklerini bilrnelidir.
-Ogrencileri iyi tamyip uygun teknikleri kisisel boyutta uygulayabilrnelidir.
-Ogrencileri yerinde ovgulerle rahatlatip gerginliklerini azaltmalidir.
-Guven telkin ederek her ogrencinin bir seyler basarabilecegini her kosulda
omeklemelidir.
-Ogrencileri sonuna kadar destekleyip yapilan hatalan ortak cozume
kavusturmahdir.
-Grup cahsmalanyla 6grencilerin birebir etkilesmesini saglamahdir.
-Cekingen 6grencileri simfa kazandiracak yonlendirme ve telkinleri
zarnamnda yapmalidir.
-Ogrencilcri arastirma ve incelerne icin tesvik etrnelidir.
-Her ogrencinin gelisimini yakmdan takip etrneli, ilerlernelerini
degerlendirebilmelidir.
-Simfta rahat ve huzurlu bir ortam olusturmahdir.
-Konulan islerken ogrencide rnerak uyandirmahdir.
-Derse baslarken konunun amac ve ne ise yarayacagmi belirtrneldir.
-Ogrenciyi konuya istekli kilacak farkh etkinlikleri planlamahdir.
-Ogrencideki rnerak duygusunu formal bilgiye cevirecek rneslek bilgisine
sahip olmahdir,
-Ogrenci meragmi yeter duzeyde ve yerinde kullanmahdir.
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-Ilgisiz ogrenciler icin meraklanm cezbeden seylerle yeni yapilar
olusturmahdir.
-Cevresel olarak ogrenci merak konulanm tesbit etmeli ve buna uygun
cahsmalar gerceklestirmelidir,
-Asm kaygiya yer vermeden merak dozunu ayarlayabilmelidir.
-Ogrencinin dersten zevk alip almadigmi anlayip onemsemelidir.

l-l-Ogretmenin ogrenciye mutlu edici sozler soylemesi;
-Her ogrenciye ovgude bulunma smmm iyi cizmelidir.
-Y eterli ovgu kelimesine sahip olmah, surekli aymlanm kullanmamahdir.
-Ogrenciyi rahat ettirici, ona guven verici ovgulerde bulunmahdir.
-Ovgulerde adaletli davranmah ve tutarh olmahdir.
-Her ogrencinin ihtiyaci olan ovguyu zamamnda vermelidir.
-istekleri amnda tesbit edilmelidir.
-Zamanla etkisini yitiren ovgulere karsi ogrenci tepkimelerini dogru
anlayabilmelidir.
-Olumlu her davramsi takdir etmelidir.
-Ogrenci davramslanna gecikrneden uygun tepkiyi vermelidir.
-Guzel davranislann tekrarlanm saglamada gerekli becerilere sahip olmahdir.
-Hicbir davramsi gormezlikten gelmeyerek, cozum icin hazir oldugunu
ogrenciye her kosulda hissettirmelidir.
-Ogrenci mutlulugunu temel alici davramslar sergilemelidir.

15-Etkinlikleri takip etmesi;
-Konular uygun arastirmaya dayah odevler verilmelidir.
-Verdigi odevlerin sikicihktan uzak ve amaci gerceklestirecek nitelikte
olmasma ozcn gosterilmelidir.
-Belirli bir odev sistematigi gelistirmis olmah, rastgele salt tekrar amach
odevler vemeyerek, ogrenci yaraticilignu gelistirici nitelikte cahsmalara
yonelmelidir.

95

-Her odevi, cahsmayi

zamanmda

kontrol etmeli ve ogrenciyle

birlikte

degerlendirmelidir.
-Ogrencilerde
-Odevleri

her cahsmamn

dikkatlice

incelemeli

kontrol edilecegi

anlayisi olusturulmahdir.

ve yapilan ortak hatalardan

anlasilmayan

konulan tesbit etmelidir.
-Vakit gecirmek,

simf sessizligi vb. nedenlerle

ogrencileri

odev lendirmemelidir.

-Y apilan guzel cahsmalan sergileyip taktir etmelidir.
-Ornek odevlerin ozelliklerini diger cocuklara telkin etmelidir.
-Odevlerin; ogrencide duzen, cahsma ahskanhgi ve sorumluluk duygusunu
gelistirme amaciyla verildiginin farkmda olmahdir.

l o-Ogretmenin fiziki ortami duzenlernedeki becerisi;
-Smifta temizlik, 1~1k, arac-gerecleri surekli kontrol edip yeni duzenlemeler
yapabilmelidir.

-Egitim ortammi ogrenme durumlarma uygun hale sokmahdir,
-Simf islerinde ogrencileri gorevlendirip grup cahsma bilincini
kazandirmahdir.
-Simf esyalanm ve islevselliklerini denetlemelidir.
-Ogrenci durum ve ihtiyaclanna uygun bir snuf profilini olusturmalidir.
-Etkinliklere uygun yontem ve teknikleri kullanmalidir.
-Fiziki cevrenin ogrenime katkisina inanrms olmah, ogrenci psikolojisine
gore ortami duzenlemelidir.
-Ogrcncilerine karsi arkadasca davranmah, bunu her zaman hissettirmelidir.
-Paylasimlarda adaletli olmah, ogrencilerle yakmdan ilgilenmelidir.
-Ogrenci sorunlanna kahci cozumler getirmeye cahsmahdir,
-Ogreci merkezli bir yaklasmu benimsemeli, kendini rehber olarak kabul
etmelidir.
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-Ogrencileri, snuf ortammda arkadaslan ile bansik, ogretmeni ile anlasir bir
konuma sokmahdir.
-Ogrenci gorti~ ve isteklerine yer vermeli, fikirlerini ahp degerlendirmelidir
(Baymdir, 2001 :75-84).

Ogretim Ortammda Ogretmenin Sergiledigi Yanhs Tutum ve Davramslar

Ogretmenlerin ~ahsiyetleri ya smiftaki bazi problemleri yok eder ya da yeni
problemlerin dogmasma sebep olabilir (Btiytikkaragoz, 1997:270). Bu tiir davramslar
hicbir zaman ahskanhk haline getirilmemelidir. Bunlardan en yaygm olanlan
sunlardtr:
Alay etmek.
Y erinde olan sorulara cevap vermekten kacmmak.
Ogrencilerin ozel problemlerine karsi asm duyarlik gostermek (kekemelik,
pepelik gibi ozel durumlar).
Kararsiz olmak, mesela derse gelen ogrenciye, yanmda oturan ogrenciden
yararlanmasma izin vermek, biraz soma konustugunu ileri siirerek hakaret
etmek gibi.
Kaba ve dogmatik olmak.
Ogrencilere; giysileri, gorti~leri ve konusma bicimleri hakkmda kurallarla
ilgili olmadigi halde, kisisel ifadelerde bulunmak.
Adil olmamak, ogrenci secmek.
Herkesin yanmda ogrenciler hakkmda dedikodu yapmak.
Dersi sikici ve monoton bicimde yurutmek.
Gonul kmci sekilde konusmak.
Cok gtic; odevler vermek,
Simfta veya disarda gurultu varken derse devam etmek.
Simfm 1~1klanmasma dikkat etmemek.
Umulmadik zamanda ogrenciye baskida bulunmak.
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Ogrenmede takip edilecek butun asamalan aciklamakta basansiz olmak.
Simfta islenmemis konulardan imtihan etmek.
Y almz bir cesit yetenegi odullendirmek.

Simfta olumlu bir havanm yaratilmasinda, ogretmenin kisiliginin ve
hazirhgmm cok onemli bir rolu vardir. Ogrencilerini sevmeyen, onlann duygulanyla
oynayan, ogrencilerinden cok konusuyla ilgilenen, sakaci tabiatmdan yoksun
ogretrueulerin smiflannda huzursuzluk ve kansiklik olacaktir. Genellikle,
ogrencileriyle duygusal bir bag kuran ogretmen cok az guclukle karsilasacaktir.

Ogretmenin tavir ve davramslan, simf havasim etkileyen onemli bir unsur
oldugu unutulmamahdir,

Eger ogretmen cahsmaktan hoslanrruyorsa, smifm

cahsmaktan hoslanmamasi da normaldir. Ogretmen smif icinde daima olumlu bir
davrarus icinde olmahdir. Y apilmamasi gerekenler degil de yapilmasi gerekenler
belirtilmeli dir (B uyukkaragoz, 1997 :2 7 0-2 71).

OGRETMENiNiN TAM OGRENMEYi GER(:EKLESTiRECEK
TUTUM VE DAVRANISLARI

Tam Ogrenme

Tam ogrcnme, hemen hemen butun ogrencilerin, okullarm ogretme amacmi
guttugu turn yeni davramslan ogrenebilecegi gorusu uzerinde temellendirilmis olan
yeni bir yaklasimdir. Mevcut uygulamalarda, tam ogrenmenin cesitli sekillerini
(varyasyonlanm) gormek mumkundur. Butun bu uygulamalarm temelinde aym fikir
yatmaktadir: Ogrencilere duyarh ve planh bir ogretim hizmeti saglamr, ogrenme
guclukleriyle karsilasanlara yerinde ve zamanmda yardim edilir, onlara tam yani
onceden kararlastmlan yetkinlikle ogrenmeleri icin yeterli zaman verilir ve onlar icin
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de anlamli olan bir "tam ogrenme" olcutu belirlenirse hemen hemen butun ogrenciler
yuksek duzeyde bir ogrenme gucu gelistirebilirler (Bloom, 1979:4-5).

Tam Ogrenmenin Gerekliligi

Egitim ve ogretimde tam ogrenmenin gerekliligi bircok acidan one
cikrnaktadir. Bunlardan onemli olanlan asagida ozetlenmektedir.

1-Becerilerin Saglanmasi:
Tam ogrenmenin zor olmasma inanmakla beraber bircok acidan onem
tasimaktadir. Her zaman ve her yerde gerceklesmesi mumkun olmasa bile bazi
zarnanlar ve mekanlarda buyuk onem tasimaktadir, Nerede ogrencilere bazi
becerilerin kazandmlmasi onem tasiyorsa tam ogrenmenin gerekliligi one
cikmaktadir. Bu acidan egitim fakulteleri ve ogretmen yetistiren okullarda tam
ogrcnme vazgecilmez bir hale gelmektedir.

2-Sistemli Egitimin Saglanmasi:
Egitim ve ogretimde genellikle sistemli yaklasim uygulanmaktadir. Bu tur
egitim tam bir merdiven basamaklanna benzemektedir. Birinci basamaga basilmadan
ikinci veya ucuncu basamaga gecilmemektedir. Bu tur sistemli egitim ve ogretim
ancak tam ogrenme sistemleri ile ger9ekle~ebilmektedir.

3-Kaliteli Egitimin Gerceklesmesi:
Tam ogrenmenin saglanmasi kalitenin yukseltilmesi anlamma gelmektedir.
90-95 puan alan bir ogrenci ile 45-50 puan alan bir ogrenci arasmda buyuk
farkhhklar bulunmaktadir. Yuksek standartlann belirlenmesi ogrencileri daha fazla
cabalar harcarnaya yoneltmektedir. Yuksek hedefleri gerceklestirmek azimli, yuksek
iradeli, genis ufuklu, buyuk insanlar yetisecektir. Kaliteli egitimin gerceklesmesi ile
ulkelerin kalkinmasi hizlandmlmaktadir.
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4-0grenci Y eteneklerinin Gerceklestirilmesi:
Ogrencilerin kullanilmarms genis kapasiteleri bulunmaktadir. Bu kapasite
cogu zaman kullamlmadan kayip olmaktadir. Insanlar genellikle tembellige egilim
gostermektedirler. Kapasitelerini tam olarak kullanrnak icin de onlara meydan
okumak gerekmektedir. Iste bu durum, tam ogrenme ile mumkun olacaktir. Bir tam
ogrenrne sistemi olan Keller Plam ile ilgili yapilan arastirmalar da bunu
desteklemektedir. Ogrenciler, diger sistemlere gore bu sistemde daha fazla
calistiklanm ifade etmislerdir (Riza, 2003: 1-2)

Tam Ogrenme Yoluyla Ogretme

Tam ogrcnme bilginin dogasina iliskin cagdas yaklasirmn benimsenrnesi ile
gerceklesebilir. Bu anlayista bilgi gecici bir birikimdir. Egitimin amacmm konulan
derinligine ogretmektir. Bilgilenrnenin ogrenci ve formal bilim dallannm
etkilesimiyle gerceklestigi kabul edilir. Zekanm tilm cesitlerinin gelistirilmesi
hedeflenir. Ogretimde yeniden yapilanmamn esasmi olusturan bu kabullenmelerin
isiginda yeniden yapilanmarun kriterleri olarak sunlar yapilmahdir:

•

Ne'nin dusunulecegi degil, nasil dusunulecegi: Ogrencilere cok yonlu,
soyut, elestirel, yaratici, bagimsiz, mantikh ve analitik dusunce
kazandmlmahdir.

•

Bilginin nasil kullamlacagi: Ogrencilere, bilginin yeni bilgiler
ilretmek icin bir arac oldugu, kullamlmadigmda bilginin fazla bir
degeri olmadigi dusuncesi kazandmlmahdir.

•

Problem cozme: Problemi tamlama, tammlama, cozum icin
altematifler uretme ve bunlardan birini secme basamaklanm iceren
dusunme becerileri islenmelidir.
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•

Bireysel cahsma: Ogrencilere kendi ilgi alanlannda derinligine
calisma olanagi verilmelidir.

•

Benlik kavrammm gelistirilmesi: Ogretim icerik ve yontem olarak
ogrencilerin saghkli benlik kavrami gelistirmelerini vurgulamahdir.
Cocuklann kendilerini degerli bir insan olarak hissetmelerine,
kapasitelerine guvenmelerine ve farkhhklanna deger vermelerine
onem verilmelidir.

•

Nasil iletisim kurulacagi: Ogrencilere baskalanyla iletisim kurma

yeterligi kazandmlmah, ogretim icerik ve yontemleri ogrencinin
kendini yazih ve sozlu ifade edebilme yetenegini gelistirmeyi
amaclamahdir (Ozden, 1997:8-9).

<;AGDASEGiTiM VE DEMOKRASi

Demokrasi ve cumhuriyet ilkeleri, cagdas toplum dusuncesinin temellerini
olusturur. Insan haklanna dayah demokratik toplum yapisi; insanm odak almdigi,
demokratik, laik sosyal hukuk devletinin islerlik kazandigi, her alanda insanca
yasama ve gelismenin temel amac ve hedef oldugu, katihm, dayanisma ve
paylasmarun toplumsal butunlesmeyi sagladigi, karsihkli sevgi, saygi ve hosgorunun

iliskilerde temel oldugu, sorumluluk sahibi ve bilincli vatandaslann etkili oldugu bir
toplum dustmcesini gerektirir (Cilga, 2001: 1 ).

Egitim, demokrasinin yasamasinda en onemli faktorlerden biri oldugu gibi
demokratik dusunce ve uygulamalar da egitimin gelismesinde onem tasimaktadir.

"Egitim; dusunce, bilgi ve davramsa; demokrasi ise eylem, uygulama ve basanya
donuktur." Demokrasinin temelinde insan haklanm saglamak, yer aldigi gibi
egitimin temel ilkesi olan firsat esitliginin saglanmasi da demokratik yonetimin
baslica sorumluluklanndandir

(Buyukkaragoz, 1997 :245).
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Bagimsiz, demokratik, cagdas bir ulusal toplum duzeninin ilerlemesi ve
gelismesi icin, turn insanlara ozellikle yeni yetisen kusaklara demokrasinin ilkeleri,
otorite simgeleri, kurumlanm ogretecek ve benimsetecek "demokrasi egitimi"
verilmelidir. Geleneksel Turk aile yapismm ozellikleri dikkate almdigmda demokrasi
egitiminin, gunumuz toplum kosullannda en verimli olarak her duzeyde egitim
kurumlannda yapilabilecegi dusunulmustur. Ataturk, baska hicbir kurumun sistemli
ve yan tutmayan icerigi ile okul kadar demokrasi egitimi yapmaya elverisli
olmayacagim bilmekteydi. Kendi sozlerini izleyecek olursak;

Cumhuriyet, dusunce, bilim, teknik, beden bakimlanndan guclu ve yuksek
karakterli koruyucular ister. Y eni kusagi bu nitelik ve yeteneklerde
yetistirmek sizin (ogretmenlerin) elinizdedir.

Olke cocuklan her ogrenim derecesinde ekonomik yasamda etkin, verimli
ve basanli olacak bicimde donatilmahdir. Ulusal ahlakimiz uygar ilkelerle
ve ozgur dustmcelerle beslenip guclendirilmelidir. Bu eek onemlidir,
ozellikle dikkatinizi cekerim; korkutma temeline dayah ahlak, bir erdem
olmaktan baska guvenilebilir de degildir.

Okul gene kafalara insanliga saygiyi, ulus ve ulkeye sevgiyi, sefkati,
bagimsizhgr ogretir... Ulkesini ve tilkesini kurtarmak isteyenler aym
zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaktadirlar.
Bunu saglayan okuldur.

Demokrasi egitimi ilkesinin hedefi egitim sisteminin yurttaslara demokratik
insan nitelikleri kazandirmasidir. Egitim kurumlan demokrasiye sahip 91k1p
gelistirecek bireyleri yetistirme fonksiyonunu yerine getirme isine, egitimin urunu
olan bireylerin ozelliklerini belirleyerek baslar (V ans, 1998: 150-151 ).
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Demokratik egitim, oncelikle, ogrencinin "duygu", "dusunce" ve "davrams"
esenligi icerisinde olrnasim gerektirir. Baska bir deyisle her cesit baski, kusku ve
korkudan kurtanlrms olmasim gerektirir. Demoratik egitim; egitimci ve dusunurlerin
bir buyuk duyarhlikla ustunde durduklan bir konu.

Bertnard Russel bunlardan biri. Bu dusunur, "egitimde ozgurlugun" onemine
deginerek sunlan soyler:

"Egitimde en buyuk ozgurlugun saglanmasi, cok guclt; bir gorustur. En basta,
ozgurlugun yoklugu yetiskinlerle catismalara yol acar. Bunun psikolojik etkileri eek
yakm zamanlara dek samldigmdan cok daha derindir. Herhangi yonde zorlanan
cocuk, bunu nefretle karsilar. Genellikle oldugu gibi nefretini aciga vuramazsa bu
nefreti ice <loner, bilinc altma gomulur. Bunun butun hayat boyunca surecek cesitli
olumsuz etkileri vardir (Can, 1986:42-43).

Demokratik smif ortami etkili davrams yonetiminin, bashca degiskenlerinden
biridir. Simfta demokrasi, egitim etkinliklerine ogrencilerin gonul gucleri ve
coskulan ile katihmmm anlatirmdir. Bunun icin ogrencilere kendilerini yonetme
olanagi saglanmahdir. Kendini yonetme, egitim yasantilannm yapilandmlmasmda,
ogretim yontemlerinin seciminde ve amaclann belirlenmesinde ortak bir algi
dayanagi yaratmayi tammlamaktadir. Bu amacla ogretmcn, smif iklimini
yumusatmah ve ogrencilerine duygusal ve dusunsel planda esit mesafede
bulunmahdir.

Ogretmen, simfta demokratik bir yasam kulturunun olusmasina ozen
gostermelidir. Bu baglamda ogretmen, herhangi bir sorun ortaya ciktigmda, problem
durumunun tammlanmasi amaciyla, ogrencilerin goruslerinden yararlanmah, aynca
gelistirilen cozum onerilerinin ozgurce tartisilmasi icin, gerekli tartisma ortarmm
saglarnahdir. Boylece problem cozme surecinin kollektif bir katihm sorunu
oldugunun bilincine ulasan ogrenciler, smif etkinliklerinde sorumluluk alarak daha
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istekli davranacaklardir. Ancak sorunlann ozgurce tartisilmasi kadar onemli olan bir
baska unsur, secme hakkmm bulunmasidir. Bu nedenle herhangi bir durumda olusan
alternatif karar seceneklerinden hangisinin uygulanacagi, oylama yapilarak
belirlenmelidir. Ancak bu surecte ogrencilere, azinhk goruslerinin dislanmadigi
izlenimi verilmelidir. Cunku demokrasi cogunlugun azmligi yonetmesi degil,
azinhkta kalanlann goruslerinin de onemsendigi sistemdir. Aksi halde demokrasi
sadece bir sayisal ustunluk sorununa donusur. Bu amacla ogretmen, farkh gorti~ ve

yaklasimlan butunlestirmeye caba gostermeli, gerektiginde oylarnayi yenileyerek,
degisen durumlara uygun stratejiler gelistirebilmelidir (Aydm, 1998:142-143).

Demokrasinin en buyuk guvencesi kendisinin ve baskalannm haklanm ve

gorevlerini bilen, bu sorumlulugu tasiyabilen insanlardir. Egitimin en onemli gorevi
demokrat bir toplum yaratmaktir. Ataturk "Cumhuriyet sizden fikri hur, vicdam hur,
irfam hur nesiller ister direktifleri ile cagdas insam yetistirme gorevini ogretmenlere
vermistir. Insan yetistirme gorev ve sorumlulugunu ustlenen ogretmen, genel kultur,

ogretim alam ve mesleki bilgi ve becerilerini duyussal davramslanyla destekleyerek
ogrencilerine sunmalidir. Ogrencilerde demokrat davramslar gelistirmek uzere
olumlu bir sirnf atmosferi olusturmada, ogretmen tutumlan ve ogretmen davramslan
90k onernlidir. Ancak demokrasiye inanan, demokrasiyi savunan, demokratik tutum
ve davramslara sahip olan ogretmenler ogrencilerde demokrat davramslar
gelistirebilirler (Van$, 1998:156-157).
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V.BOLUM

BULGULAR VE YORUM

OGRETMEN

Bu bolumde, arastirmaya katilan gruplann dagihrm ve ozellikleri ile
arastirma sorulanna ait ogretmcn algilanrnn ortaya koydugu bulgulan arastirma
amaclanna gore ele almrms ve yorumlanrmstir.

A- Orneklem Alman Ogretmenlerin Kisisel Bilgileri

Ankete katilan ogretmenlerin cinsiyet, yas, ogretmen olarak cahstiklan yil, en
son mezun olduklan okul, medeni durum, smif mevcudu ve oturdugu ev degiskenine
iliskin bulgular asagida tablolar halinde gosterilmistir.

1- Ogretmenlerin Cinsyet Degiskenine Gore Dagilnm

Ogretmenlerin cinsiyet degiskenine iliskin dagihrm Tablo 4'te verilmistir.

TABL04
Ogretmenlerin Cinsiyet Degiskenine Gore Dagrlnm
CiNSiYET

FREKANS (N)

YUZDE(%)

Erkek

11

32,4

Kadm

23

67,6

Toplam

34

100,0
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Tablo 4 incelendiginde arastirmaya katilan i::igretmenlerin %32,4'i.i erkek,
%67,6's1 kadm i::igretmenlerden olusrnaktadir.

2- Ogretmenlerin Yas Degiskenine Gore Dagrlmn

Ogretmcnlerin yas degiskenine iliskin dagihmi Tab lo 5 'te verilmistir.

TABLO 5
Ogretmenlerin Yas Degiskenine Gore Dagrlmn

YAS

FREKANS (N)

YUZDE(%)

25 ve daha az

1

2,9

26-35

30

88,2

36-45

2

5,9

46-50

1

2,9

55 ve iistii

-

-

Toplam

34

100,0

Tablo 5 incelendiginde, arastirmaya katilan ogretmenlerin %2,9'unun 25 ve
daha az grubu, %88,2'sinin 26-35 grubu, %5,9'nun 36-45 grubu, %2,9'unun 46-50
grubunun olusturdugu gorulmektedir.

3-0gretmenlerin

Cahsnklari YII Degiskenine Gore Dagilnm

Ogretmenlerin i::igretmen olarak cahstiklan yil degiskenine gore dagihrm
Tablo 6'da verilmistir.
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TABL06
Ogretmenlerin Ogretmen Olarak Cahstiklarr Yd Degiskenine Gore Dagrhmi
<;:ALl~ILAN YIL

FREKANS (N)

YUZDE(%)

0-5

1

2,9

6-10

24

70,6

11-15

6

17,6

16-21

2

5,9

21 yd ve iistii

1

2,9

Top lam

34

100,0

Tablo 6 incelendiginde, arastirmaya katilan ogretmenlerin %2,9'unun 0-5 yil
grubu, %70,6'smm 6-10 yil grubu, %17,6'smm 11-15 yil grubu, %5,9'unun 16-21

yil grubu, %2,9'unun 21 yil ve ustu grubunun olusturdugu gorulmektedir.

4- Ogretmenlerin En Son Mezun Olduklari Okul Degiskenine Gore Dagihnn

Ogrctmenlerin en son mezun olduklan okul degiskenine gore dagihmi Tablo

7' de verilmistir.
TABL07
Ogretmenlerin En Son Mezun Olduklari Okul Degiskenine Gore Dagrlnm
FREKANS(N)

YUZDE(%)

Ogretmen Akademisi

32

94,1

Egitim Yiiksek Okulu

1

2,9

Egitim Fakiiltesi (Smrf

1

2,9

Diger

-

-

Toplam

34

100,0

MEZUN OLUNAN
OKUL

OgretmenligiBoliimii)
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Tabla 7 incelendiginde
Ogretmen
Fakultesi

Akademisi,

katilan ogretmenlerin

%94, I 'inin

%2,9'unun Egitirn Yuksek Okulu, %2,9'unun Egitim

(Smif Ogretmenligi

olusturdugu

arastirmaya

Bolumu),

%0'mm Diger okul mezunlarmm

gorulmektedir.

5- Ogretmenlerin Medeni Durum Degiskenine Gore Dagrhmi

Ogretmenlerin medeni durum degiskenine gore dagihrm Tabla 8'de
verilmistir.

TABLO 8
Ogretmenlerin Medeni Durum Degiskenine Gore Dagilnn
MEDENi DURUM

FREKANS (N)

YUZDE(%)

Evli

22

64,7

Bekar

9

26,5

Nisanh

2

5,9

Dul

1

2,9

Toplam

34

100,0

Tabla 8 incelendiginde arastirmaya katilan ogretmenlerin %64,7'sinin evli,
%26,5'inin bekar, %5,9'unun nisanh, %2,9'unun dul oldugu gorulmustur.

6-0gretmenlerin Snuf Mevcudu Degiskenine Gore Dagrlmu

Ogrctmenlerin icinde bulundugu siruf mevcudu degiskenine gore dagilmu
Tablo 9'da verilmistir,
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TABL09
Ogretmenlerin Icinde Bulundugu Smif Mevcudu Degi~kenine Gore Dagrhrm
SINIF MEVCUDU

FREKANS(N)

YUZDE(%)

20-30

28

82,4

31-40

6

17,6

41-50

-

-

51-60

-

-

Top lam

34

100,0

Tablo 9 incelendiginde arastirmaya katilan ogretmenlerin smif mevcutlanmn
%82,4'tintin 20-30 kisi, %17,6'smm 31-40 kisiden olustugu gorulmektedir.

7-0gretmenlerin

Oturdugu Ev Degiskenine Gore Dagrlnm

Ogretmenlerin oturdugu ev degiskenine gore daghrm Tablo lO'da
verilsmistir.
TABLO 10
Ogretmenlerin Oturdugu Ev degiskenine Gore Dagrlnm
OTURDUGUEV

FREKANS (N)

YUZDE(%)

Kira

1

2,9

Kira Degil

33

97,1

34

100,0

-

Toplam

Tablo 10 incelendiginde arastirmaya katilan ogretmenlerin %2,9'unun
oturdugu evin kira oldugu, %97, l 'inin kira olmadigi gorulmektedir.
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B- Orneklem Alman Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelliklertne Iliskin
Bilgiler

Kisisel ve Davramssal Ozellikler
1- Kendine gtivenir.
2- Enerjik ve canhdir,
3- Duzenli dir.
4- Esprilidir.
5- Haksizhk yapmaz.
6- Butun ogrencileri tamr.

7- Ogrencilerini sever.
8- Kolayca ofkelenir.
9- Stirekli problemleri vardir.
10- Ders boyunca ogrctmcye cahsir.
11- Sinirlidir.
12- Cabuk yorulur.
13- Simfta hareketlidir.
14- Ogrencilerle ilgilenmekten zevk ahr.
15- Telash ve acelecidir.
16-0grenci duygulanm anlar.

Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelltklerine Iliskin Bulgular

Ankete katilan ogretmenlerin kisisel ve davrarnssal ozelliklcrine iliskin
algilan Tablo 11 'de verilmistir.
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TABLO 11
Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerine Iliskin Bulgular
DERECELER
Bazen

Her zaman

Hi~

SORULAR
N

O/o

N

O/o

N

O/o

Madde 1

31

91,2

3

8,8

-

-

Madde2

23

67,6

11

32,4

Madde 3

24

70,6

10

29,4

Madde 4

19

55,9

15

44,1

-

-

Madde 5

27

79,4

4

11,8

3

8,8

Madde 6

33

97,1

1

2,9

-

-

Madde 7

34

100,0

-

-

-

-

Madde 8

3

8,8

30

88,2

1

2,9

Madde 9

3

8,8

17

50,0

14

14,2

Madde 10

28

82,4

6

17,6

-

-

Madde 11

1

2,9

29

85,3

4

11,8

Madde 12

1

2,9

20

58,8

13

38,2

Madde 13

26

76,5

8

23,5

-

Madde 14

32

94,1

2

5,9

-

-

Madde 15-

4

11,8

20

58,8

10

29,4

Madde 16

29

85,3

3

8,8

2

5,9

2,93

8,63

Toplam Ortalama 19,87

58,45

11,18

32,89

Tablo 11 incelendiginde arastirmaya katilan ogretmenlerin kisisel ve
davramssal ozelliklerine iliskin anket sorulanm %58,45'inin "Her zaman",
%32,89'inin "Bazen", %8,63'inin ise "Hie" yamtim isaretledikleri gorulmektedir.
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Ogretmenin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerinin Uyum-Iyiligi Testi Sonuclarr

Ankete katilan cgretmenlerin kisisel ve davramssal ozelliklerinin Uyum-

Iyiligi Test sonuclan Tab lo 12 'de verilmistir.

TABLO 12
Ogretmenin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerinin Uyum-Iyiligl Testi Sonuclari
KiKARE

SER. DER.

P<0,05

SONU<;

Madde 1

23,059

1

0,000

Anlamli

Madde 2

4,235

1

0,040

Anlamsiz

Madde 3

5,765

1

0,016

Anlamh

Madde 4

0,471

1

0,493

Anlamsiz

Madde 5

32,529

2

0,000

Anlamli

Madde 6

30,118

1

0,000

Anlamli

Madde 7

0,000

1

0,000

Anlamli

Madde 8

46,294

2

0,000

Anlamh

Madde 9

9,588

2

0,008

Anlamh

Madde 10

14,235

1

0,000

Anlamh

Madde 11

41,706

2

0,000

Anlamh

16,294

2

0,000

Anlamh

9,529

1

0,002

Anlamh

Madde 14

26,471

1

0,000

Anlamli

Madde 15

11,529

2

0,003

Anlamh

Madde 16

41,353

2

0,000

Anlamh

DA VRANISLAR

Madde 12
Madde 13

/

Tablo 12'de goruldugt; gibi ankete katilan ogretmenler tarafmdan
"Ogretmenin kisisel ve davramssal ozellikleri" ile ilgili yapilan (t) testi sonucuna
gore p<0,005 duzeyinde; Maddel, Madde 3, Madde 5, Madde 6, Madde 7, Madde 8,
Madde 9, Madde 10, Madde 11, Madde 12, Madde 13, Madde 14, Madde 15, Madde
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l 6'nm "Anlamh" oldugu gorulmektedir, Madde 2 ve Madde 4 ise Yapilan (t) testi
sonucuna gore p>0,005 duzeyinde "Anlamsiz" oldugu gorulmektedir.

C- Orneklem Alman Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledigi
Tutumlarma Iliskin Bilgiler

Ogretim Etkinliklerinde Sergilenen Tutumlar
1- Her ogreucinin anlayabilecegi bir dil ve ifade kullamnm.
2- Ogrencilere kendilerinden bekledigimi bildiririm.
3- Dersi islerken ogrenci isteklerine yer veririm.
4- Konulan anlamh kilmak icin cesitli yontem ve teknikler kullamnm.
5- Snufta sabit kalmadan her ogrenci ile ilgilenirim.
6- Ogrencinin ilgi ve motivasyonunu surekli canh tutanm.
7- Ovgu ve yaptmmlan uygun kullanmaya dikkat ederim.
8- Ogretilecek konulara uygun etkinlikler duzenlerim.
9- Ogretim arac ve gereclerini ogrencilerle birlikte kullamnm.
10- Her ogrencinin gelisimini yakmdan takip ederim.
11- Her ogrencinin derse katilmuna olanak saglanm.
12- Ders aralannda sik sik tekrarlar yapanm.
13- Konular arasi gecislerde ara ara ozetlemeler yapanm.
14- Siruftan gelen konuyla ilgili olmayan sorulara cabuk tepki veririm.
15- Konularm anlasilma duzeyini sordugum sorularla anlamaya cahsmm,
16- Ogretilecek konunun amacmi ve ne ise yarayacagim ders basmda ogrenciye

aciklanm.
17- Ogrencilerin anlayamadigi konulan farkh orneklerle yeniden islerim.
18- Ogrenci sorulanm cevapsiz birakmamaya cahsmm.
19- Sorulanrm simfin genel duzeyine uygulayarak soranm,
20- Ders kitaplanm material olarak kullamr, butun konulan ders yih icinde
bitirmeye cahsmm.
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21- Her kosulda ogrencinin yaptigr isten zevk almasim saglanm.
22- Onlara davramslanrnla model olmaya cahsinm.
23- Ogrenciye simfta gorev vererek basan zevkini tattirmaya cahsmm.
24- Derse ilginin azalmamasi icin ogrenci merak seviyesini surekli ust duzeyde
tutanm.
25- Ogrcncinin dogru davrarusmi olumlu sozlerle pekistiririm,
26-Degi~ik pekistirecler (olumlu davrarusi artmci oduller) kullanmm.
27- Pekistirecleri her zaman verebilecegimi ogrenciye hissettiririm.
28- Odev etkinliklerini surekli kontrol ederim.
29- Simfm fizik degiskenlerini (isi-isik-temizlik-arac

ve diger donammlan)

surekli kontrol altmda tutar, ogrenciye gore duzenlerim.
30- Kendimi simfta, grup iliskilerinde, mesafeyi korumaya cahsan bir bilgi
aktancisi olarak gorurum.

Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri Tutumlarma Iliskin
Bulgular

Ankete katilan ogretmenlerin ogretim etkinliklerinde sergiledigi tutumlarma
iliskin algilan Tablo 13 'te verilmistir.

TABLO 13
Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri Tutumlarma Iliskin
Bulgular
DERECELER
Bazen

Herzaman

Hi~
X

SH

D

-

1,03

0,029

29,5

-

-

1,06

0,041

26,5

-

-

1,71

0,079

2

DAVRANI~LAR

N

O/o

N

O/o

N

Madde 1

33

97,1

1

2,9

-

Madde2

32

94,1

2

5,9

Madde3

10

29,4

24

70,6

O/o
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Madde 4

25

73,5

9

26,5

-

-

1,26

0,077

10,5

Madde 5

27

79,4

7

20,6

-

-

1,21

0,070

17,5

Madde 6

25

73,5

9

26,5

-

-

1,26

0,077

10,5

Madde 7

27

79,4

7

20,6

-

-

1,21

0,070

17,5

Madde 8

23

67,6

11

32,4

-

-

1,32

0,81

7

Madde 9

18

52,9

16

47,1

-

-

1,47

0,087

4

Madde 10

26

76,5

8

23,5

-

1,24

0,074

13,5

Madde 11

32

97

1

3,0

1,03

0,030

29,5

Madde 12

27

79,4

7

20,6

1,21

0,070

17,5

Madde 13

27

79,4

7

20,6

-

1,21

0,070

17,5

Madde 14

12

35,3

22

64,7

-

-

1,65

0,083

3

Madde 15

27

79,4

5

14,7

2

5,9

1,26

0,097

10,5

Madde 16

22

64,7

12

35,3

-

-

1,35

0,083

5

Madde 17

30

88,2

4

11,8

-

-

1,12

0,056

22

Madde 18

32

94,1

2

5,9

-

1,06

0,041

26,5

Madde 19

32

94,1

2

5,9

-

1,06

0,041

26,5

Madde 20

26

76,5

8

23,5

-

1,24

0,074

13,5

Madde 21

28

82,4

6

17,5

-

-

1,18

0,066

21

Madde 22

31

91,2

3

8,8

-

-

1,09

0,049

23,5

Madde23

25

73,5

9

26,5

-

1,26

0,077

10,5

Madde 24

27

79,4

7

20,6

1,21

0,070

17,5

Madde 25

32

94,1

2

5,9

1,06

0,41

26,5

Madde 26

23

67,6

11

32,4

1,32

0,081

7

Madde27

27

79,4

7

20,6

-

1,21

0,070

17,5

Madde28

31

· 91,2

3

8,8

0,049

23,5

23

67,6

11

32,4

-

1,09

Madde 29

-

-

1,32

0,081

7

Madde 30

7

20,6

22

64,7

5

14,7

1,94

0,103

1

Toplam
Ortalama

63,64

24,03

N: Frekans

X: Aritmetik Ortalama

%: Yuzde

SH: Standart Hata

0,68
D: Siralama
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Tablo 13 incelendiginde arastirmaya katilan ogretmenlerin ogretim
etkinliklerinde sergiledikleri tutumlanna iliskin anket sorulanna

%63 ,64 'tin tin "Her

zaman", %24,03'tintin "Bazen", %0,68'inin ise "His;" yarutim isaretledikleri
gorulmektedir.

Yine Tablo 13 'te ortalamalar siralamp "D" degerleri bulunmustur. Bu
siralarnada ogretmenlere gore I. derece onemli olan ogretim etkinligi "Madde 30",
2. derece onemli olan davrams "Madde 3" ve 3. derece onemli olan cgretim etkinligi
"Madde 14" oldugu gorulmektedir. Bu; ogretmenlerin smifta on planda mufredatta
verilmesi gereken konulann geldigi ancak ogrenci isteklerine de yer vermeleri
gerektigini dusunduklerinden kaynaklanmis olabilir. Ogretmenlere gore en onemsiz
ogretim etkinligi ise sirasiyla "Madde 1" ve "Madde 11" oldugu gorulmektedir. Bu;
bgretmenlerin bgretim hizmetlerini ogrenci acisindan degerlendirmediklerinden
kaynaklanrms olabilir.

Ogretmenin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri Tutumlarmm Uyum-Iyiligi
Testi Sonuelari

Ankete katilan ogretmenlerin ogretim etkinliklerinde sergiledikleri
tutumlanmn Uyum-Iyiligi Test sonuclan Tablo 14'te verilmistir.

TABLO 14
Ogretmenin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri Tutumlarmm Uyum-Iyiligi
Testi Sonuclari
KiKARE

SER.DER.

P<0,005

SONU<;

Madde 1

30,118

1

0,000

Anlamh

Madde 2

26,471

1

0,000

Anlamh

Madde3

5,765

1

0,000

Anlamh

DA VRANl~LAR
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Madde 4

7,529

1

0,006

Anlamh

Madde 5

11,765

1

0,001

Anlamh

Madde 6

7,529

1

0,006

Anlamh

Madde 7

11,765

1

0,001

Anlamh

Madde 8

4,235

1

0,040

Anlamh

Madde 9

0,118

1

0,732

Anlamsiz

Madde 10

9,529

1

0,002

Anlamh

Madde 11

29,121

1

0,000

Anlamh

Madde 12

11,765

1

0,001

Anlamh

Madde 13

11,765

1

0,001

Anlamh

Madde 14

2,941

1

0,086

Anlamsiz

Madde 15

32,882

2

0,000

Anlamh

Madde 16

2,941

1

0,000

Anlamh

Madde 17

19,882

1

0,000

Anlamh

. Madde 18

26,471

1

0,000

Anlamh

Madde 19

26,471

1

0,000

Anlamh

Madde 20

9,529

1

0,002

Anlamh

Madde 21

14,235

1

0,000

Anlamh

Madde 22

23,059

1

0,000

Anlamh

Madde 23

7,529

1

0,006

Anlamh

Madde 24

11,765

1

0,001

Anlamh

Madde 25

26,471

1

0,000

Anlamh

Madde 26

4,235

1

0,040

Anlamsiz

Madde 27

11,765

1

0,001

Anlamh

Madde 28

23,059

1

0,000

Anlamh

Madde 29

4,235

1

0,040

Anlamsiz

Madde 30

15,235

2

0,000

Anlamh

Tablo 14'te goruldugu gibi ankete katilan ogretmenler tarafmdan "Ogretim
etkinliklerinde sergiledikleri tutumlar'" dan Madde 1, Madde 2, Madde 3, Madde 4,
Madde 5, Madde 6, Madde 7, Madde 8, Madde 10, Madde 11, Madde 12, Madde 13,
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Madde15, Madde 16, Madde 17, Madde 18, Madde 19, Madde 20, Madde 21, Madde
22, Madde 23, Madde 24, Madde 25, Madde27, Madde 28, Madde 30 ile ilgili
yapilan (t) testi sonucuna gore p<0,005 duzeyinde "Anlamh" oldugu gorulmektedir.

Madde 9, Madde 14, Madde 26, Madde 29 ise yapilan (t) testi sonucuna gore
p>0,005 duzeyinde "Anlamsiz" oldugu gorulmektedir.

OGREN Ci
Bu bolumde, arastirmaya katilan gruplarm dagihnu ve ozellikleri ile
arastirma sorulanna ait ogrenci algilanmn ortaya koydugu bulgulan arastirma
amaclanna gore ele almmis ve yorumlanmisnr.

A- Orneklem Alman Ogrencilerin Kisisel Bilgileri

Ankete katilan ogrencilerin cinsiyet, yas, ogretmenlerinin cinsiyeti,
ogretmenleriyle beraber olduklan yil, ogretmeninin olmasim istedigi cinsiyet,
ogretmenini sevme degiskenine iliskin bulgular asagida tablolar halinde
gosterilmistir.

1-0grencilerin Cinsyet Degskenine Gore Dagrhrm

Ogrencilerin cinsiyet degiskenine iliskin dagihrm Tab lo 15 'te verilmistir.
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TABLO 15
Ogrencilerin Cinsiyet Degiskenine Gore Dagrlnm
Cinsiyet

Frekans(N)

Yiizde (%)

Erkek

40

44,9

Ku

49

55,1

Toplam

89

100,0

Tablo 15 incelendiginde arastirmaya katilan ogrencilerin %40'1 erkek,
%49'u's1 kiz ogrencilerden olusmaktadir.

2-0grencilerin Yas Degiskenine Gore Dagrhmi

Ogrencilerin yas degiskenine iliskin bulgulan Tablo 16'da verilmistir.

TABLO 16
Ogrencilerin Yas Degiskenine Gore Dagrlmn
Ya~

Frekans (N)

Yiizde (%)

11

70

78,7

12

17

19,1

13 ve iistii

2

2,2

Toplam

89

100,0

Tablo 16 incelendiginde arastirmaya katilan ogrencilerin %70'i 11 yasmda,
%17'si 12 yasmda, %2,2'si de 13 yas ve ustunde ogrencilerden olusmaktadir,
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3-0gretmeninin Cinsiyet Degiskenine Gore Dagrlnm

Ogercncilcrin ogretmenlerinin cinsiyet degiskenine iliskin bulgulan Tablo
17'de verilmistir.

TABLO 17
Ogretmeninin Cinsiyet Degiskenine Gore Dagrhmi
Cinsiyet

Frekans (N)

Yiizde (%)

Erkek

41

46,1

Kadm

48

53,9

Toplam

89

100,0

Tablo 17 incelendiginde arasnrmaya katilan ogrencilerin; %46,1 'inin
ogretmeninin erkek, %53,9'unun ogretmeninin kadm oldugu gorulmektedir,

4-0grencilerin Ogretmenleriyle Beraber Olduklari Yd Desikenine Gore
Dagihmr

Ogrencilcrin ogretmenleriyle beraber olduklan yil degiskenine iliskin
bulgulan Tablo 18 'de verilmistir.

TABLO 18
Ogrencilerin Ogretmenleriyle Beraber Olunan Yd Degiskenlne Gore Dagrlnm
Yd

Frekans(N)

Yiizde (%)

1. smiftan beri

5

5,6

2. simftan beri

10

11,2

3. snnftan beri

11

12,4

4. smiftan beri

3

3,4

Bu sene yeni geldi

60

67,4

Toplam

89

100,0
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Tablo 18 incelendiginde arastirmaya katilan ogrencilerin; %5.6'smm 1.
siruftan beri, %1 l,2'sinin 2. simftan beri, %12,4'tintin 3. simftan beri, %3,4'tintin 4.
simftan beri, %67,4'tintin ise bu sene yeni gelen ogretmenler tarafmdan okutuldugu
gorulmektedir.

5-0gretmeninin

Olmasmi Istedigi Cinsiyet Degiskenine Gore Dagrhmi

Ogretmeninin olmasim istedigi cinsiyet degiskenine iliskin bulgular Tablo
19' da verilmistir.

TABLO 19
Ogretmeninin Olmasnn Istedigi Cinsiyet Degiskenine Gore Dagilnm

Olmasi Istenen Cinsiyet

Frekans (N)

Yiizde (%)

Erkek

6

6,7

Kadm

12

13,5

Farketmez

71

79,8

Toplam

89

100,0

Tablo 19 incelendiginde arastirmaya katilan ogrencilerin; %6,7'sinin erkek,
%13,S'inin kadm, %79,8'inin ise herhangi bir cinsiyet aynmma gitmedigi
gorulmektedir.

6-0grencilerin

Ogretmenini Sevme Degiskenine Gore Dagrhmi

Ogrencilerin ogretmenini sevme degiskenine iliskin bulgular Tablo 20'de
verilmistir.
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TABLO 20
Ogrencilerin Ogretmenini Sevme Degiskenine Gore Dagrlnm
O~retmenini Sevme
Evet

Hayir
Bazen
Toplam

Frekans (N)
87
0
2
89

Yiizde (%)
97,8
0
2,2
100,0

Tablo 20 incelendiginde, arastirmaya katilan ogrencilerin; %97,8'inin
ogretmenini sevdigi, sevmeyenin olmadigi, %2,2'sinin ise ogretmenini sevip
sevmedigi hakkmda kararsizhk gosterdigi gorulmektedir.

B- Orneklem Alman Ogrencilere Gore Ogretmenlerinin Kisisel ve Davramssal
Ozelliklerlne Iliskin Bilgiler
Ogretmenin Kisisel ve Davramssal Ozellikleri
1- Kendine guvenir.
2- Enerjik ve canhdir.
3- Duzenlidir.
4- Esprilidir.
5- Haksizhk yapmaz.
6- Butun ogrencileri tamr.
7- Ogrencilcrini sever.
8- Kolayca ofkelenir.
9- Surekli problemleri vardir.
10- Ders boyunca ogretmeye cahsir.
11- Sinirlidir.
12- Cabuk yorulur.
13- Sirufta hareketlidir.
14- Ogrencilerle ilgilenmekten zevk ahr.
l S-Telash ve acelecidir.
l o-Ogrenci duygulanm anlar.
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Ogrencilere Gore Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelltklerine Iliskin
Bulgular

Ankete katilan ogrencilere gore siruf ogrermenlerinin kisisel ve davramssal
ozelliklerine iliskin algilan Tablo 21 'de verilmistir.

TABLO 21
Ogrencilere Gore Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerine Iliskin
Bulgular
Bazen

Her zaman
SORULAR

Frekans

Yiizde

Frekans

Hi~

Yiizde

Frekans

Yiizde

Madde 1

84

94,4

5

5,6

-

-

Madde 2

77

86,5

10

11,2

2

2,2

Madde 3

77

86,5

9

10,1

3

3,4

Madde 4

28

31,4

45

50,6

16

18,0

Madde 5

76

85,4

7

7,9

6

6,7

Madde 6

82

92,1

2

2,2

5

5,6

Madde 7

82

92,1

2

2,2

5

5,6

Madde 8

15

16,9

34

38,2

40

44,9

Madde 9

5

5,6

13

14,6

71

79,8

Madde 10

81

91,0

5

5,6

3

3,4

Madde 11

9

10, 1

25

28,1

55

61,8

Madde 12

9

10, 1

14

15,7

66

74,2

Madde 13

50

56,2

30

33,7

9

10,1

Madde 14

80

89,9

6

6,7

3

3,4

Madde 15

17

19,1

19

21,3

53

59,6

Madde 16

65

73,0

15

16,9

9

10,1

52,31

58,70

15,06

16,91

21,62

24,3

Toplam Ortalama
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Tablo 21 incelendiginde arastirmaya katilan ogrencilere gore ogretmenlerinin
kisisel ve davramssal ozelliklerine iliskin anket sorulanm %58,70'inin "Her zaman",
% 16,91 'inin "Bazen", %24,3 'unun ise "Hi9" yarntnu isaretledikleri gorulmektedir.

Ogrencilere Gore Ogretmenin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerinin Uyumiyiligi Testi Sonuclari

Ankete katilan ogrencilere gore ogretmenlerinin kisisel ve davranissal
ozelliklerinin Uyum-Iyiligi Test sonuclan Tablo 22'de verilmistir.
TABLO 22
Ogrencilere Gore Ogretmenin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerinin Uyumiyiligi Testi Sonuclari
KiKARE

SER. DER.

P<0,05

SONU<;

Madde 1

70,124

1

0,000

Anlamh

Madde2

114,360

2

0,000

Anlamh

Madde 3

113,888

2

0,000

Anlamh

Madde 4

14,315

2

0,001

Anlamh

Madde 5

108,562

2

0,000

Anlamh

Madde 6

138,629

2

0,000

Anlamh

Madde 7

138,629

2

0,000

Anlamh

Madde 8

11,483

2

0,003

Anlamh

Madde 9

87,461

2

0,000

Anlamh

Madde 10

133,303

2

0,000

Anlamh

Madde 11

36,764

2

0,000

Anlamh

Madde 12

67,169

2

0,000

Anlamh

Madde 13

28,337

2

0,000

Anlamh

Madde 14

128,247

2

0,000

Anlamh

Madde 15

27,596

2

0,000

Anlamh

Madde 16

63,730

2

0,000

Anlamh

DA VRANISLAR
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Tab lo 22 'de goruldugu gibi ankete katilan ogrencilere gore cgretmenlerinin
kisisel ve davramssal ozellikleri ile ilgili ti.im maddeler; yapilan (t) testi sonucuna
gore p<0,05 di.izeyinde anlamh oldugu gorulmektedir.

C- Orneklem Alman Ogrencilere

Gore Ogretmenlerinin Ogretim

Etkinliklerinde Sergiledigi Tutumlarma Iliskin Bilgiler

Ogretim Etkinliklerinde Sergilenen Tutumlar
1- Herkesin anlayacagi dilde konusuyor mu?
2- Ne istedigini tam olarak anlatabiliyor mu?
3- Ogrenci isteklerini dikkate ahp verdigi sozde duruyor mu?
4- Dersi sizin ilginizi cekecek hale getiriyor mu?
5- Simfta dolasir rm?
6- Dersler eglenceli bir sekilde geciyor mu?
7- Ogrenciyi i.izecek dilde elestirilerde bulunuyor mu?
8- Konulara uygun etkinlikler di.izenliyor mu?
9- Yapilan ti.irn cahsmalara ogrenciyi katryor mu?
10- Ogrencilerle yakmdan ilgileniyor mu?
11- Ogrencilerin derse katilmum saghyor mu?
l Z-Anlasilmayan konulan tekrar ediyor mu?
13-Ders sonunda konuyu ozetleyip sorular soruyor mu?
14- Konuyla ilgisiz sorulara sert tepki gosteriyor mu?
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Ogrencilere Gore Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri
Tutumlarma ili~kin Bulgular
Ankete katilan ogrencilere gore ogretmenlerinin ogretim etkinliklerinde
sergiledigi tutumlanna iliskin algilan Tab lo 23 'te verilmistir.

TABLO 23
Ogrencilere Gore Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri
Tutumlarma Iliskin Bulgular
DERECELER
Evet

DAVRANISLAR

Hayir

Arasira

F

O/o

F

O/o

F

O/o

X

SH

D

Madde 1

82

93,2

5

5,7

1

1,1

1,08

0,033

13

Madde 2

78

88,6

5

5,7

5

5,7

1,17

0,054

10

Madde 3

73

83,0

13

14,8

2

2,3

1,19

0,048

9

Madde 4

69

78,4

11

12,5

8

9,1

1,31

0,067

6

Madde 5

53

60,2

33

37,5

2

2,3

1,42

0,058

4

Madde 6

50

56,8

26

29,5

12

13,6

1,57

0,077

3

Madde 7

12

13,6

15

17,0

61

69,3

2,56

0,077

1

Madde 8

68

77,3

15

17,0

5

5,7

1,28

0,060

7

Madde 9

71

80,7

11

12,5

6

6,8

1,26

0,062

8

Madde 10

80

90,9

4

4,5

4

4,5

1,14

0,049

11

Madde 11

82

93,2

4

4,5

2

2,3

1,09

0,038

12

Madde 12

83

94,3

4

4,5

1

1,1

1,07

0,031

14

Madde 13

62

70,5

17

19,3

9

10,1

1,40

0,071

5

Madde 14

13

14,8

29

33,0

46

52,3

2,38

0,078

2

Toplam Ortalama

71,10

15,57

N: Frekans

X: Aritmetik Ortalama

%: Yuzde

SH: Standart Hata

13,3
D: Siralama
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Tablo 23 incelendiginde
ogretim etkinliklerinde
%71,IO'unun

arastirmaya

sergiledikleri

katilan ogrencilere

gore cgretmenlerinin

tutumlanna iliskin anket sorulanna

"Evet", %15,57'inin "Arasira'', %13,3'tintin ise "Hayir" yamtmi

isaretledikleri gorulrnektedir.

Yine Tab lo 23 'teki ortalama degerleri bir siralamaya konuldugunda
ogrencilere gore 1. derece onernli olan Madde 7, 2. derece onemli olan Madde 14,
3. Derece onemli olan ise Madde 6 oldugu gorulmektedir. En onemsiz maddeler ise
sirayla Madde 12, Madde 1, Madde 11 oldugu gorulmektedir.

Ogrencilere Gore Ogretmenin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri
Tutumlarmm Uyum-Iyiligi Testi Sonuclari

Ankete katilan ogrencilere gore smif ogretmenlerinin

ogretim etkinliklerinde

sergiledikleri tutumlannm Uyum-Iyiligi Test sonuclan Tablo 24'te verilmistir.

TABL024
Ogrencilere Gore Ogretmenin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri
Tutumlarmm Uyum-Iyiligi Testi Sonuclarr
SONU<;

KiKARE

SER.DER.

P<0,005

Madde 1

142,114

2

0,000

Anlamh

Madde2

121,114

2

0,000

Anlamh

Madde 3

99,568

2

0,000

Anlamh

Madde 4

80,614

2

0,000

Anlamh

Madde 5

45,023

2

0,000

Anlamh

Madde 6

25,182

2

0,000

Anlamh

Madde 7

51,432

2

0,000

Anlamh

Madde 8

78,159

2

0,000

Anlamh

Madde 9

89,205

2

0,000

Anlamh

DAVRANI~LAR
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Madde 10

131,273

2

0,000

Anlamh

Madde 11

141,909

2

0,000

Anlamh

Madde 12

147,432

2

0,000

Anlamh

Madde 13

55,659

2

0,000

Anlamh

Madde 14

18,568

2

0,000

Anlamh

Tab lo 24 'te goruldugu gibi ankete katilan ogrencilere gore ogretmenlerinin
"Ogretim etkinliklerinde sergiledikleri tutumlar"'m tum maddeleri ile ilgili yapilan
(t) testi sonucuna gore p<0,005 duzeyinde "Anlamh" oldugu gorulmektedir.
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VI. BOLUM

SONU(;LAR VE ONERiLER

SONU(;LAR

Bu bolumde ogretmen ve ogrencilere uygulanan anketlere gore elde edilen
istatistiksel sonuclar bildirilmistir.

Ogretmenlerin Kisisel Bilgilerine Iliskin Sonuclar

l-Ogretmenlerin yandan fazlasnu bayan ogretmenler olusturmaktadir.
Arastirmaya; %32,4 erkek, %67,6 bayan ogretmen kaulnnstir. Goruldugu uzere
ogretmenler arasi cinsiyet farkhhgi vardir. Bayan ogretmenlerin cogunlugu
olusturmasi; ogretmenlik mesleginin bayanlar tarafmdan daha 90k secildigini
gostermektedir.

Ogretmenlik meslegi kadmlar tarafmdan secilen bir meslek olarak bilinir.
ingiltere, Amerika gibi ulkelerde yapilan arastirmalarda kadm ogretmenlerin
erkeklerden daha fazla oldugu tesbit edilmistir (Bayindir, 2001: 174 ). Ulkemizde de
ozellikle ilkokul ogretmenlerinin cogunlugu bayan ogretmenlerden olusmaktadir.
2002-2003 ogretim yilinda K.K.T.C. ilkokullannda toplam 381 erkek, 722 bayan
ogretmcn gorev yapmaktadir (K.K.T.C. Milli Egitim Bakanhgi Ogretmen Cizelgesi).

2-0gretmenlerin

cogunlugunu (%88,2) 25-35 yas olusturmaktadir.

Bu sonuca gore Degirmenlik Bucagi'nda gorev yapan ogretrnenlerin gene ve
dinamik oladugu kamsma varabiliriz. 35 yas ve alti bireysel aktiviteler ve fiziksel
nitelikler bakimmdan kisi en ust duzeyde oldugu bir donemdir. Ancak ogretimde is
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tecrubesinin sadece yasa bagh olarak degismedigi benimsenmeli, sunulan ogretim
hizmetinin ne oldugunu gosterecek en onemli taraf; yasadigi dunyasi ve sahip oldugu
egitim felsefesidir.

3-0gretmenlerin

cogunlugu (% 70,6), 6-10 yilhk bir kidem deneyimine sahiptir.

Bundan da bolgede gorev yapan ogretmenlerin cogunlugunun aym ogretim
tecrubesine sahip olduklan anlasilmaktadir.

-l-Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%94, 1) Ogretmen Akademisi mezunudur.
Ogretmenlik meslegi yeterlik alanlan dikkate almdiginda uzmanhk bilgilerinin
yamnda, genel kultur ve mesleki bilgi gibi ust duzey niteliklere sahip kisilerin
gerceklestirebilecegi

bir istir. Meslek sahibi bir kisinin o meslegi yapabilmesi, o

konuda ozel olarak yetismesini gerektirir. Ulkemizde bu gorevi Ogretmen Akademisi
ustlenmistir. Ogretmen Akademisi 193 7 'de kurulmus ve gunumuze kadar ilkokul
ogretmenlerinin yetistirilmesi gorevini surdurmustur.

5-0gretmenlerin

%64,7'si evli, %26,S'i bekar, %5,9'u nisanli, %2,9'u duldur.

Cocugun okul cagma gelinceye kadar egitiminin ailede basladigi dusunulurse
ogretmenlerin de aile ortamma sahip cikmalan gerekmektedir. Yapilan arastirmada
evli ve nisanh ogretmenlerin toplammm % 70,6 oldugu gorulmektedir. Ogretmenlerin
bir aile sistemi icinde bulunmalan ogrenciyi butunsel topluma hazirlamada sahip
oldugu degerleri unutmamasma ve korumasma yardim etmektedir. Cocugun psikososyal ihtiyaclanm iyi bilen bir ogretmen, simf ortanum bir aile gibi duzenleyerek
toplumsal yasantilan rahatca gelistirebilir.

6-0gretmenlerin

cogunlugunun (%82,4), smif mevcudu 20-30 kisi arasmdadir.

Ogrenci sayisi smiftaki etkilesim acismdan onemlidir. Ogretmen-ogrenci
etkilesiminin saglanmasi ogretimin istenen duzeyde gerceklestirilmesi demektir.
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Degirmenlik Bucagi'ndaki ilkokullann cogunlugunda (%82,4) simf mevcudunun
ideal sayilarda oldugu gorulmektedir. Bunun olmasi ogrenci basansim olumlu yonde
etkilemektedir.

7-0gretmenlerin buyuk cogunlugunun (%97, 1) evi kendilerine aittir. Arastirma
sonuclan ulkemizde, ogretmenlerimizin gelirlerinin konut sahibi olabilecek duzeyde
oldugunu gostermektedir.

Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerme Iliskin Sonuclar

Ogretmenler kisisel ve davrarussal ozelliklerine iliskin anket sorulannm
yandan fazlasma (%58,4) "Her zaman" yarntim vermislerdir, Buna gore;
Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%91,2) ke~dine guvenir.
Ogrctmcnlcrin yandan fazlasi (%67,6) enerjik ve canlidir.
Ogretmcnlcrin cogunlugu (% 70,6) duzenlidir.
Ogretmenlerin yandan fazlasi (%55,9) esprilidir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%79,4) haksizlik yapmaz.
Ogretrnenlerin buyuk cogunlugu (%97, 1) butun ogrencilerini tamr.
Ogrctmcnlcrin tamarm (%100) ogrencilerini sever.
Ogretmenlerin eek azr (%8,8) kolayca ofkelenir.
Ogretmenlerin yansmm (%50) surekli problemleri vardir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%82,4) ders boyunca ogretmeye calisir.
Ogretmenlerin cok azi (%2,9) sinirlidir.
Ogretmenlerin yandan fazlasi (%58,8) cabuk yorulur.
Ogretmenlerin cogunlugu (%76,5) simfta hareketlidir.
Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%94, 1) ogrencileriyle ilgilenmekten
zevk ahr.
Ogretmenlerin yandan fazlasi (%58,8) telasli ve acelecidir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%85,3) ogrencilerinin duygulanm anlar.
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Ogretmenlerin kendilerine gi.ivenrneleri, di.izenli olmalan, ogrencileri
arasmda haksizhk yapmamalan, bi.iti.in ogrencilerini tammalan, ogrencilerini
sevmeleri, ders boyunca ogrctmeye celismalan, sirufta hareketli olmalan,
ogrencileriyle ilgilenrnekten zevk almalan, ogrencilerinin duygulanm analamalan
ogretim etkinliklerinin etkili bir sekilde yi.iri.iti.ilmesineolanak saglamaktadir. Bu
kisisel ve davranissal ozelliklere sahip olmak tam ogrenme icin onkosuldur.

Ancak ogretmenlerin si.irekli problemlerinin olmasi, sinirli olmalan, cabuk
yorulmalan, telasli ve aceleci olmalan ogretim etkinliklerinde olumsuz etki yaratir.
Ogretmenlerin; bu olumsuz davrarus ozelliklerinin bilincinde olup onlan kontrol
altmda tutmalan gerekir.

Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri Tutumlara ili~kin
Sonuclar
Arastirmaya katilan ogretmenlerin ogretim etkinliklerinde sergiledikleri
tutumlanna iliskin anket sorulanna yandan fazlasi (%63,64) "Her zaman" yamtuu
vermislerdir. Buna gore;
Ogretmenlerin bi.iyi.ik cogunlugu (%97, 1) her ogrencinin
anlayabilecegi bir di] ve ifade kullamr.
Ogrctmenlerin bi.iyi.ik cogunlugu (%94, 1) ogrencilerine kendilerinden
neler bekledigini bildirir.
Ogrctmenlerin yandan azi (%29,4) ogrenci isteklerine yer verir.
Bundan da ogretmenlerin ogrencilerinin isteklerine gore ogretim
hizmetinde bulunmadigi gorulmektedir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%73,5) konulan anlamh kilmak icin cesitli
yontem ve teknikler kullamrlar.
Ogretmenlerin cogunlugu (%79,4) smifta sabit kalmadan her ogrenci
ile ilgilenir.
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Ogrctmenlerin cogunlugu (%73,5) ogrencilerinin ilgi ve
motivasyonunu surekli canh tutar.
Ogrctmenlerin cogunlugu (% 79,4) ovgu yaptmmlanm uygun
kullanmaya dikkat eder.
Ogrctmenlerin yandan fazlasi (%67,6) ogretilecek konulara uygun
etkinlikler duzenler.
Ogretmenlerin yansi (%52,9) ogretim arac gereclerini ogrencileriyle
birlikte kullamr. Bu; ogretrnenlerin yansmm ogrenciye arac gerec
kullandirmarun zaman kaybma yol acacagmi dusunmesinden
kaynaklanabilir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%76,5) ogrencilerinin gelisimlerini
yakmdan takip eder.
Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%97) her ogrencinin derse
katilmasma olanak saglar.
Ogretmenlerin cogunlugu (% 79,4) ders aralarmda sik sik tekrarlar
yapar.
Ogretmenlerin cogunlugu (%79,4) konular arasi gecislerde ara ara
ozetlemeler yapar.
Ogretmenlerin yandan azi (%35,3) simftan gelen konuyla ilgisi
olmayan sorulara cabuk tepki verir. Ogrctmenlerin cogunlugu bu tur
sorulara daha ihmli yaklasir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%79 ,4) konulann anlasilma duzeyini
sordugu sorularla anlamaya cahsir. Soru sorma ogretim etkinliklerinin
temel ogelerindendir. Ogretmenlerin bunu bilip uyguladiklan
gortllmektedir.
Ogretmenlerin yandan fazlasi (%64, 7) ogretilecek konunun amacmi
ve ne ise yarayacagmi ders basmda ogrenciye aciklar.
Ogretmenlerin cogunlugu (%88,2) ogrencilerin anlayamadigi konulan
farkh orneklerle yeniden isler.
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Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%94, 1) ogrenci sorulanm cevapsiz
birakmamaya cahsmaktadirlar.
Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (94, 1) sorulanm simfin genel
duzeyine uygulayarak sormaktadir.
Ogrctmenlerin cogunlugu (%76,5) ders kitaplanm material olarak
kullamr, butun konulan ders yih icinde bitirmeye cahsir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%82,4) her kosulda ogrencilerinin yaptigi
isten zevk almasmi saglar.
Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%91,2) ogrencilerine davramslan
ile ornek olmaya cahsir. Ogrcncilerin ozellikle ogretmenlerini model
almaya yatkm olduklan bilinmektedir. Ogretmenlerin de bu
dogrultuda hareket etmeleri ogrencileri basanya goturmede
etkilemektedir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%73,5) ogrencilerine simfta gorev vererek
basan zevkini tattrrmaktadir.
Ogretmenlerin cogunlugu (%79,4) derse ilginin azalmamasi icin
ogrenci merak seviyesini slirekli list duzeyde tutmaktadir. Dikkat ve
ilgi cgrenme olusmasinda birincil oneme sahiptir. Ogretmenlerin bu
dogrultuda bir cgretim ortarm hazirlamalan ogrenci basansim olumlu
yonde etkilemektedir.
Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%94, 1) ogrencilerinin dogru
davraruslanm olumlu sozlerle pekistirmektedir,
Ogretmenlerin yandan fazlasi (%67,6) degisik pekistirecler kullamr.
Ogretmenlerin cogunlugu (% 79,4) pekistirecleri her zaman
verebileceklerini hissettirirler.
Ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%91,2) odev ve etkinlikleri duzenli
kontrol eder.
Ogretmenlerin yandan fazlasi (%67,6) smifin fizik degiskenlerini (1s1isik-temizlik-arac ve diger donammlan) surekli kontrol altmda tutar,
ogrencilerine gore duzenlemeler yapar.
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Ogrctmenlerin yandan azi (%20,6) kendini simfta, grup iliskilerinde,
mesafeyi korumaya cahsan bir bilgi aktancisi olarak gorur.
Ogretmenlerin yandan fazlasi (%64,7) ise bazen kendini bu sekilde
gormektedir.

Ogrencilerin Kisisel Bilgilerine Iliskin Sonuclar

1. Ogrencilerin cinsiyetlerine gore birbirlerine oramnda onemli sayilacak bir
farkhhk gorulmemektedir. Arastirmaya; %44,9 erkek, %55,1 kiz ogrenci
katilrmsnr.
2. Ogrencilerin cogunlugunu 11 yas grubu olusturmaktadir.
3. Ogrencilerin %46,1 'i erkek, %53,9'u bayan ogretmenlere sahiptir.
4. Ogrencilerin cogunlugu (%67,4) bu sene yeni gelen ogretmenlerle beraber
olan ogrencilerdir.
5. Ogrencilerin cogunlugu (% 79 ,8) ogretmenlerinin cinsiyetlerinin fark
etmeyecegi gorusundedirler.
6. Ogrencilerin buyuk cogunlugu (%97,8), ogretmenlerini kosulsuz olarak
sevmektedir.

Ogrencilere Gore Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelllklerine Iliskin
Sonuclar
Ogrenciler ogretmenlerinin kisisel ve davramssal ozelliklerine iliskin anket
sorulannm yandan fazlasma (%58,7) "Her zaman" yamtim vermislerdir. Buna gore;
Ogrencilere gore ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%94,4) kendine
guvenir.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%86,5) enerjik ve
canhdir.
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Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%86,5) duzenlidir.
Ogrencilere gore ogretmenlerin yandan azi (%31,4) esprilidir.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%85,4) haksizhk yapmaz.
Ogrcncilerc gore ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%92, 1)
ogrencilerini tamr.
Ogrcncilcre gore ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%92, 1)
ogrencilerini sever.
Ogrencilerc gore ogretmenlerin 90k azr (% 16,9) kolayca ofkelenir.
Ogrencilere gore ogretmenlerin 90k azi (%5,6) surekli problemleri
vardir.
Ogrencilere gore ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%91) ders boyunca
ogretmeye gayret eder.
Ogrencilere gore ogretmenlerin 90k azi (% 10, 1) sinirlidir.
Ogrencilere gore ogretmenlerin yandan fazlasi (%56,2) simfta
hareketlidir.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%89,9) ogrencileri ile
ilgilenmekten hoslamr.
Ogrencilere gore ogretmenlerin 90k azr (%19,1) telesh ve acelecidir.
Ogrencilerc gore ogretmenlerin cogunlugu (%73) ogrencilerin
duygulanm anlar.

Ogrencilere Gore Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri
Tutumlarma ili~kin Sonuclar

Arastirmaya katilan ogrencilere gore ogretmenlerinin ogretim etkinliklerinde
sergiledikleri tutumlarma iliskin anket sorularma cogunlugu (%71, 1) "Her zaman"
yarutmi vermislerdir. Buna gore;
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Ogrencilere gore ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%93,2)
ogrencilerinin anlayacagi sekilde konusuyor.
Ogrcncilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%88,6) ne istedigini tam
olarak anlatabiliyor.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%83) ogrenci isteklerini
dikkate ahp verdigi sozde duruyor.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (% 78,4) dersi
ogrencilerinin ilgisini cekecek hale getiriyor.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%60,2) simfta dolasir.
Ogrcncilere gore ogretmenlerin yandan fazlasmm (%56,8) smifmda
dersler eglenceli geciyor.
Ogrcncilere gore ogretmenlerin cok azi (%13,6) ogrencilerini uzecek
dilde elestirilerde bulunuyor.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%77,3) konulara uygun
etkinlikler duzenliyor.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (%80, 7) yapilan tum
cahsmalara ogrencilerini katiyor.
Ogrencilere gore ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%90,9)
ogrencileriyle yakmdan ilgileniyor.
Ogrencilere gore ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%93,7)
ogrencilerinin derse katilumm saghyor,
Ogrencilere gore ogretmenlerin buyuk cogunlugu (%94,3)
ogrencilerinin anlamadigi konulan tekrar ediyor.
Ogrencilere gore ogretmenlerin cogunlugu (% 70,5) ders sonunda
konuyu ozetleyip sorular soruyor.
Ogrenoilere gore ogretmenlerin cok azi (%14,8) cgrencilerden gelen
konuyla ilgisiz sorulara sert tepki gosteriyor.

/
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ONERiLER

Bu bolumde programa ve arastirmaya yonelik oneriler yer almaktadir.

Programa Yiinelik Oneriler:

1. Egitirn ve ogretim etkinliklerinin en onemli ogesi olan ogretmenlerin, kalici
ve istendik yasantilan her ogrencinin bireysel farkhhklanm

goz onune alarak

saglayabilecegi cok boyutlu bir pedagojik formasyona ihtiyaci vardir.

2. Ogretmenlerin, ogretim hizmetinin niteligini belirleyen degiskenleri (katihm,
tekrar, ipucu, pakistirec, donut-duzeltrne) aynntih olarak bilmeleri ve her
derste uygulamalan gerekmektedir.

3. Ogretmenler, bu cagdaki ogrencilerin gelisim asamalanru, beklenti ve ilgi
diizeyleri ile ihtiyaclan gibi temel ozelliklerinin iyi analiz etmeli, cevre ve
aile boyutunda degerlendirmelidirler.

4. Ogretmenler, her ogrencinin bireysel gelisim bakimmdan birbirinden farkh
oldugunu bilmeli, hem akademik hem de psiko-sosyal etkilesimlerin her
zaman farkh olabilecegi anlayismi benimseyebilmelidirler.

Ogretmenler,

ogrencileri daha cok etkileyecek ogrenme yollanm aramahdirlar. Her
ogrenciden aym basanyi beklemeden, ogrencinin ozelligine gore degisik
etkinlikler duzenlemelidirler,

5. Farkh bilgi, beceri ve ogrenme duzeyine sahip ogrencilerin aym anda ve
kosullarda ogrenmesini saglayacak olan ogretmenlerin etkili bir simf
yonetimi stratejisi bilmeleri gerekmektedir.
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6.

Ogrctmcnler,

simfkurallanm,

ogrencilerle

birlikte koyrnah ve kararh bir

sekilde uygulamaldirlar.

7.

Ogretmenler,

simf disiplinini

ogrenci uzerindeki

saglamak

icin verecekleri

etkilerini

dusunerek

vermelidirler.

disiplin; ogrenci duygulanm

bastirarak

olusturulan

odul ve cezalan
Simftaki

bir sessizlik

pozitif
ortarm olarak

dusunulmemelidir.

8.

Ogretmenler

cezayi, ogrenci kisiligine

kullanmamalidirlar.
olmadigi

9.

ve butunlugune

Cezamn davrarusla

zarar verecek sekilde

ilgili oldugu, ogrenci kisiligi ile ilgili

daima vurgulanmalidir.

Ogretmenler,

simfta demokratik

kurallan benimsernis

her zaman tesvik eden anlayish bir paylasimci

10. Ogretmenler,

simftaki zamanlanm

boyunca, hangi zaman diliminde

ve olumlu davramslan

olabilmelidirler.

rasyonel olarak planlamali,
neler yapacaklanm,

ogretim sureci

ogretim yontemi ve

ogrenci durumlanna gore belirlemelidirler.

11. Ogretmenler,

ogretim amaclannm

fiziksel ortarm, ogrencilerin

12. Egitim ortami, ogrencilerin
sekilde duzenlenmeli,
duzenlemelere

gerceklesmesinde

katki ve aktiviteleri

onemli bir etkisi olan

ile yapilandmlmahdir.

fiziksel ve sosyal ihtiyaclanrn

onlann kendilerini

karsilayacak

guvende hissetmeleri

icin bu

katilmalanna izin verilmelidir.

13. Arac gerecler ogrencilerce

kolay ulasilabilir

ogretim araclan derse baslamadan
zama kaybetmeden

ve kullamhr

once kullamma

nasil yararlanacagi

olmahdir.

Butun

hazir bulundurulmah,

iyi planlanmahdir.
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14. Ogretmenler, smifin duzeyini (her bgrencinin gelisim ozelliklerini, kavramsal
yapisim, on bilgilerini, ilgi ve akademik benligini ... ) iyi bilmeli ve buna
uygun bie dil ve ifade kullanmalidirlar. Kullamlan dil ve ifadeler, her ogrenci
tarafmdan anlasihr ve rahatca duyulabilir olmahdir.

15. Ogretmenler, ogrencide ogrcnrnc guclugu, dikkat dagimkhgi, ilgisizlik ve
disiplinsizlik gibi problemlerin olusmamasi icin bgrencilerden her kosulda
neler bekledigini somut olarak bildirerek gerekli motivasyonu
saglamahdirlar.

16. Ogretmenler ders suresince, ogrenci isteklerine acik olmahdirlar.
Ilkogretimde ogrencilerin takdirini kazanmak, rneragmi gidermek, isteklerini
sormak baskm olan gudulerdir.

17. Ogretmen sinifta dolasmali, hareketli olmahdir. Ogrenciye adiyla hitap
etmeli, acik bir iletisim kurmalidir. Her zaman ogrencilerini sevdigini
belirtmelidir.

18. Konulan anlamh kilmak icin ogrencilerin dikkatini cekecek etkinliklerde
bulunmah, ogrenci ve konuya uygun ogrenci merkezli yontem ve teknikleri
uygulamahdir.

19. Ogretmenler, yua ifadeleriyle, kullandiklan bas, el ve kol hareketleriyle
soyledikleri tutarh olmah, ogrenciye karmasik ve anlasilmaz gelebilecek,
supheye yol acabilecek davrammlar sergilenmemelidir.

20. Ogreunenler, konular arasi ara ozetlemeleri yaparak konularm birbiri ile
iliskisini butunsel olarak ogrenciye gostermelidirler.

140

21. Ogretmenler, yakm cevresindeki kisilerin davranislanm gozleyerek ve bu
davramslan model alarak ogrenen ogrencilere ornek olmalidirlar. Ogrenciler
sevdikleri ve otorite olarak gordukleri kisileri model alma egilimindedirler.

22. ilkokul cagmdaki cocuklann en onemli ihtiyaclanndan biri de basanh
olmaktir. Ogretmen, ogrencileri harekete gecirrnek icin, her zaman dcgru
davranislan pekistirmeli, her ogrenciye kendi gelisim duzeyine gore basanh
olma firsatim vermelidir.

23. Ogretmenler, ders sonunda konunun anlasilma duzeyini mutlaka belirlemeli,
anlayamayan cgrencilere ek zaman vererek, yeni tekniklerle konuyu tekrar
anlasihr hale getirebilmelidirler.

24. Ogretmenler, herders basmda mutlaka derste hangi davramslann
kazamlacagmi, kazamlan davranislann nerelerde kullamlacagim ve kendileri
icin onemini ogrencilere anlatmahdirlar.

25. Ogrermenler, ogrencilerden gelen sorulan cevapsiz birakmarnaya
cahsmalidirlar. Konuyla ilgisiz sorular kisa aciklamalarla gecistirilmeli,
hicbir zaman sert tepki verilip uzerinde uzunca durulmamahdir.

26. Ogrenmelerin gerceklesmesi asm kaygi, heyecan ve basansizhk endisesinin
yok edilmesiyle rnumkundur. Ogretmenler ogrenme iklimini yumusatmah,
giller yuzh; olmali, derse esit katihrm saglayarak demokratik bir smif ortarm
olusturmah ve ogrencilerin yaptigi her isten zevk almalanm saglamahdirlar.

27. Ogretmenler, ders kitaplanm tek kaynak olarak gormemeli, tum konulan ders

yih icinde bitirmeye cahsmamahdirlar.
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28. Ogrencilere verilen odev ve etkinlikler duzenli olarak kontrol edilmeli ve
uygun sekilde pekistirilmelidir.

29. Ogretmenler, derse ilgiyi cekmeden konuyu islemeye baslamamalidirlar.

30. Her ogretmen, kendi yasantilan ve deneyimleri ile tecrube edinir.
Ogrermenler, birbirleriyle mesleki konularda siki bir iletisimde
bulunmalidirlar.

31. Egitim ve ogretim alanmda her gecen gun yenilikler gerceklesmektedir.
Ogrctmenler, genel olarak egitim ve ogretim alamnda yapilan cahsmalan
takip etmeli ve yenilikleri smifta uygularnahdirlar.

Arasnrmaya Yonelik Oneriler:

1. Bu calismarun evreni, ulkerniz genelinde yapilip, benzer bulgulara ulasihp
ulasilmadigmm test edilmesi onerilmektedir.

2. Arastirmaci tarafmdan secilmis olan ogretim kademesi ilkogretim
kurumlanm kapsamaktadir. Gelecek diger arastirmacilar tarafmdan benzer
arasurmanm ortaogretim ve yuksekogretim kurumlannda da
gerceklestirilmesi onerilmektedir.
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Ek2

Aciklama

Saym yonetici, ilisikte yer alan anket formlan Milli Egitim, Genclik ve Spor
Bakanligr'mn onayi ile ogretmen anketi okullarda gorev yapan cgretmenlere, ogrenci
anketi de 5. simf ogrencilerineuygulanacaktir.

Uygulanan anketler ile elde edilen bilgiler, degerlendirilerek, Yakm Dogu
-Oniversitesi'nin Rehberlik ve Psikolojik Damsmanlik ile ilgili acrms oldugu yuksek
lisans programma iliskin "Yuksek Lisans Tezi" yazirmnda kullamlacaktir. Bu
arastirmada amac, simf yonetiminde ogrctmcn davramslannm ogrenci basansi
uzerindeki etkisi tesbit etmektedir.

Gereken ilgiyi gosterip anketlerimize uygun sekilde cevap vereceginiz inanci
ile sizlere tesekkur eder, saygilar sunanm.

Berhan Aksoy
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. Ek 3

Sevgili rneslektaslanm;
Bu cahsmada, ilkogretim okullan ogretmen davrarnslarmm, ogrenciler iizerindeki
etkisi incelenecektir. Elde edilecek veriler bilimsel amaclara gore degerlendirilecektir,
Uygulamamn icinde bulunan sizlerin gorus ve onerileri, bu arastirmanm sonuclan
bakimindan buyuk deger tasimaktadir. Istenen bilgiler;yalmzca arastirma amaciyla
kullamlacak, baskasi tarafmdan gorulmeyecektir. Bu nedenle; verilen durumlarda gercek
gorusunuzu yansitrnanm arastirmanm gecerliligi bakirmndan onernlidir. Ankete isim
yazmayimz. Hi'rbir soruyu cevapsiz birakmayrmz. Cevaplanmz1 parantez idne (X)

isareti koyarak yapmiz.
Gosterdiginiz ilgi ve isbirligi icin tesekkur ederim.
Yuksek Lisans Ogrencisi BERHAN AKSOY

NOT: Ltitfen suuf icindeki davrantslanntza gore cevaplaytniz.

I. Bdliim
1- Cinsiyetiniz
a- ( ) Erkek
2- Yasmiz
a- ( ) 25 ve daha az
d- ( ) 46-50

b- ( ) Kadm

c- ( ) 36-45

b- ( ) 26-35
e- ( ) 56 ve ustu

3- Kac senedir ogretmenlik yapiyorsunuz?
a- ( ) 0-5 yil
b- ( ) 6-10 yil
d- ( ) 16-21 yil
e- ( ) 21 yil ve uzeri

c- ( ) 11-15 yil

4- En son mezun oldugunuz okul
a- ( ) Ogretmcn Akademisi
b- ( ) Egitim yuksek okulu
c- ( ) Egitim fakultesi (Siruf ogretmenligi bolumu)
d- ( ) Diger (Varsa lutfen belirtiniz)

.

5- Medeni durumunuz
a- ( ) Evli

b- ( ) Bekar

c- ( ) Nisanh

d- ( ) Dul

6- Sirufuuzin mevcudu
a- ( ) 20-30

b- ( ) 31-40

c-(

d- ( ) 51- 60

7- Oturdugunuz ev
a- ( ) Kira

b- ( ) Kira degil

)41-50
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II. Bolum
Ogretmenin ki§_isel ve davrarnssal ozelliklerr;
Bu bolumde ogretmenin kisisel ve davranissal ozellikleri belirtilmeye cahsilmaktadir.
Asagidaki her soruyu sirayla okuyunuz. Her ifadeye, 3-Herzaman, 2-Bazen, I-Hi<; olcegiyle
cevap verilecektir. Olcek olumludan olumsuza dogru siralanrmstir. Size hangisi uygunsa
onun iistiine (X) isareti koyunuz. Mutlaka her soruyu cevaplayimz.

DAVRANl~LAR
1
2

3
4

s
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

Kendine guvenir
Enerjik ve canhdir
Duzenlidir
Esprilidir
Haksizhk yapmaz
Butun ogrencileri tamr
Ogrencilerini sever
Kolayca ofkelenir
Surekli problemleri vardir
Ders boyunca ogretmeye cahsir
Sinirlidir
Cabuk yorulur
Simfta hareketlidir
Ogrcncilerle ilgilenmekten zevk ahr
Telash ve acelecidir
Ogrenci duygulanm anlar

HERZAMAN
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III. Bolum

Bu bolumde ogretmenin ogretim etkinliklerinde sergiledigi tutum belirlenmeye
calisilmaktadrr. Asagidaki her soruyu sirayla okuyarak size uygun gelen secenegi (X) olarak
isaretleyiniz. Lutfen her soruyu cevaplayimz.

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

DA VRANl~LAR
Her ogrencinin anlayabilecegi bir dil ve ifade
kullanmm.
Ogrencilere kendilerinden neler bekledigimi
bildiririm.
Dersi islerken ogrenci isteklerine yer veririm.
Konulan anlamh kilmak icin cesitli yontem ve
teknikler kullanmm.
Sirufta sabit kalmadan her ogrenci ile
ilgilenirim.
Ogrencinin ilgi ve motivasyonunu surekli canh
tutanm.
Ovgu yaptmmlan uygun kullanmaya dikkat
ederim.
Ogretilecek konulara uygun etkinlikler
duzenl erim.
Ogretim arac ve gereclerini ogrencilerle birlikte
kullamnm.
Her cgrencinin gelisimini yakmdan takip
ederim.
Her ogrencinin derse katilmasma olanak
saglanrn.
Ders aralannda sik sik tekrarlar yapanm.
Konular arasi gecislerde ara ara ozetlemeler
yapanm.
Simftan gelen konuyla ilgisi olmayan sorulara
cabuk tepki veririm.
Konularm anlasilma duzeyini sordugum
sorularla anlamaya cahsmm.
Ogretilecek konunun amacmi ve ne ise
yarayacagim ders basmda ogrenciye aciklanm.
Ogrencilerin anlayamadrgi konulan farkh
orneklerle yeniden islerim.
Ogrenci sorulanm cevapsiz birakmamaya

HERZAMAN

BA ZEN

Hi<;
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( )
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( )
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( )

( )
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( )

( )
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( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

cahsmm,

19 Sorulanrm snufin genel duzeyine uyarlayarak
soranm.
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Ders kitaplanm material olarak kullamr, butun
konulan ders yih icinde bitirmeye cahsmm.
21 Her kosulda ogrencinin yaptigi isten zevk
almasmi saglanm.
22 Onlara davramslanmla model olmaya calismm.
23 Ogrenciye simfta gorev vererek basan zevkini
tattmnaya cahsmrn.
24 Derse ilginin azalmamasi icin ogrenci merak
seviyesini surekli ust duzeyde tutanm.
25 Ogrencinin dogru davramsim olumlu sozlerle
pekistiririm.
26 Degisik pekistirecler ( olumlu davramsi arttinci
oduller) kullanmm.
27 Pekistirecleri her zaman verebilecegirni
ogrenciye hissettiririm.
28 Odev ve etkinlikleri di.izenli kontrol ederim.
29 Simfin fizik degiskenlerini (isi-isik-ternizlikarac ve diger donammlan) stirekli kontrol
altmda tutar, ogrenciyc gore di.izenlerim.
Kendimi
simfta, grup iliskilerinde, mesafeyi
30
korumaya cahsan bir bilgi aktancisi olarak
gorurum.
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( )

( )

)

( )

(

)
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Ek4
Sevgili ogrenciler;
Bu calismada, ogretmenlerinizin smiftaki davramslarmm sizi nasil etkiledigi
incelenecektir. Elde edilen bilgiler bilimsel amaclara gore topluca degerlendirilecektir. Bu
nedenle ankete adirnzi yazmamza gerek yoktur. Arastirmanm gecerliligi acismdan lutfen
butun sorulan okuyunuz ve mutlaka her soruyu cevaplandmmz.
Sizce en dogru olan secenegi isaretlerneye dikkat ediniz. CevaplarmIZI parantez
icine (X) isareti koyarak yapmIZ.
Gosterdiginiz ilgi ve isbirligi icin tesekkur ederim.
Yuksek Lisans Ogrencisi BERHAN AKSOY

I.Boliim
1- Cinsiyetiniz

b- ( ) K1z

a- ( ) Erkek
2- Yasmiz;
a- ( ) 10

b- ( ) 11

3- Ogrctmenizin cinsiyeti
a- ( ) Erkek

c- ( ) 12

d- ( ) 13 ve ustu

b- ( ) Kadm

4- Ka9 seneden beri aym ogretmenle berabersiniz?
a- ( ) 1. smiftan beri
b- ( ) 2. smiftan beri
c- ( ) 3. smiftan beri
d- ( ) 4. siruftan beri
e- ( ) Bu sene yeni geldi
5- Ogretmeninizin cinsiyetinin ne olmasmi isterdiniz?
a- ( ) Erkek
b- ( ) Kadm
c- ( ) Farketmez
6- Ogretmeninizi seviyor musunuz?
a- ( ) Evet
b- ( ) Hayir

c- ( ) Bazen
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II. Bolum
62:retmenin ki§_isel ozellikleri ve tutumlari
Bu bolumde ogretmeninizin kisisel ozellikleri ve davramslan belirlemeye
cahsilmaktadir. Y ani ogretmeninizin kendisi ile ilgili ozellikleri ve simfta gosterdigi
davramslar ve tutumlarla ilgili ozelliklerini yazimz.
Asagidaki her soru sirayla okunup size hangisi uygunsa o saymm iistiine (X) isreti
koyunuz. Lutfen her soruyu cevaplayiruz.

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

DA VRANI~LAR
Kendine guvenir.
Enerjik ve canhdir,
Duzenlidir.
Esprilidir.
Haksizlik yapmaz.
Butun cgrencileri tamr.
Ogrencilerini sever.
Kolayca ofkelenir.
Surekli problemleri vardir.
Ders boyunca ogretmeye gayret eder.
Sinirlidir.
Cabuk yorulur.
Simfta hareketlidir.
Ogrenci ile ilgilenmekten zevk ahr.
Telasli, acelecidir.
Ogrcncilcrin duygulanm anlar.

EVET

(
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)
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)

ARASIRA

(
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(
(
(
(
(
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(

)
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)
)
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HAYIR

(
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)
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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III. Boliim

Ogretmeninizin smifta ders islerken asagidaki hangi ozellikleri tasidigmi
goruyorsunuz? Lutfen her soruyu cevaplayimz. Size uygun gelen secenegi (X) olarak
isaretleyiniz.

DA VRANI~LAR
Herkesin
anlayacagi
sekilde konusuyor mu?
1
Ne istedigini tam olarak anatabiliyor mu?
2
Ogrenci isteklerini dikkate ahp verdigi sozde duruyor
3
mu?
Dersi sizing ilginizi cekecek hale getiriyor mu?
4
Simfta dolasir mi?
5
Dersler eglenceli bir sekilde geciyor mu?
6
Ogrenciyi uzecek dilde elestirilerde bulunuyor mu?
7
Konulara uygun etkinlikler duzenliyor mu?
8
Yapilan tum cahsmalara ogrenciyi katiyor mu?
9
10 Ogrcncilerle yakmdan ilgileniyor mu?
11 Ogrencilerin derse katihrmm saghyor mu?
12 Anlasilmayan konulan tekrar ediyor mu?
13 Ders sonunda konuyu ozetleyip sorular soruyor mu?
14 Konuyla ilgisiz sorulara sert tepki gosteriyor mu?

EVET

ARASIRA

HAYIR

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )
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(
(
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(
(
(
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
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)
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)
)
)
)
)
)

160
Ek 5

Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerine Iliskin Bulgular
DERECELER
-

Bazen

Her zaman

Hi~

SORULAR
N

O/o

N

O/o

N

O/o

Madde 1

31

91,2

3

8,8

-

Madde 2

23

67,6

11

32,4

Madde 3

24

70,6

10

29,4

Madde 4

19

55,9

15

44,1

-

Madde 5

27

79,4

4

11,8

3

8,8

Madde 6

33

97,1

1

2,9

-

Madde 7

34

100,0

-

-

-

Madde 8

3

8,8

30

88,2

1

2,9

Madde 9

3

8,8

17

50,0

14

14,2

Madde 10

28

82,4

6

17,6

-

-

Madde 11

1

2,9

29

85,3

4

11,8

Madde 12

1

2,9

20

58,8

13

38,2

Madde 13

26

76,5

8

23,5

Madde 14

32

94,1

2

5,9

-

-

Madde 15

4

11,8

20

58,8

10

29,4

Madde 16

29

85,3

3

8,8

2

5,9

2,9375

8,6375

Toplam Ortalama

19,875

58,45625

11,1875

32,89375

-

-

-
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Ek 6

Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri Tutumlarma ili~kin
Verdigi Cevaplarm Frekans, Yiizde, Ortalama ve Standart Sapmasma Gore
Dagihmi
DERECELER
Bazen

Herzaman

,

Hi1r

DA VRANI~LAR

F

O/o

F

O/o

F

Madde 1

33

97,1

1

2,9

Madde 2

32

94,1

2

5,9

-

Madde 3

10

29,4

24

70,6

Madde 4

25

73,5

9

26,5

Madde 5

27

79,4

7

20,6

Madde 6

25

73,5

9

26,5

Madde 7

27

79,4

7

20,6

Madde 8

23

67,6

11

32,4

Madde 9

18

52,9

16

47,1

Madde 10

26

76,5

8

23,5

Madde 11

32

97

1

Madde 12

27

79,4

Madde 13

27

Madde 14

O/o

X

SH

D

-

1,03

0,029

29,5

-

1,06

0,041

26,5

-

-

1,71

0,079

2

0,077

10,5

1,21

0,070

17,5

1,26

0,077

10,5

1,21

0,070

17,5

1,32

0,81

7

1,47

0,087

4

1,24

0,074

13,5

1,03

0,030

29,5

7

20,6

-

-

1,26

3,0

-

1,21

0,070

17,5

79,4

7

20,6

-

1,21

0,070

17,5

12

35,3

22

64,7

-

-

1,65

0,083

3

Madde 15

27

79,4

5

14,7

2

5,9

1,26

0,097

10,5

Madde 16

22

64,7

12

35,3

-

1,35

0,083

5

Madde 17

30

88,2

4

11,8

-

1,12

0,056

22

Madde 18

32

94,1

2

5,9

1,06

0,041

26,5

Madde 19

32

94,1

2

5,9

1,06

0,041

26,5

Madde 20

26

76,5

8

23,5

-

1,24

0,074

13,5

Madde 21

28

82,4

6

17,5

-

-

1,18

0,066

21
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Madde 22

31

91,2

3

8,8

-

-

1,09

0,049

23,5

Madde 23

25

73,5

9

26,5

-

-

1,26

0,077

10,5

Madde 24

27

79,4

7

20,6

-

-

1,21

0,070

17,5

Madde 25

32

94,1

2

5,9

-

-

1,06

0,41

26,5

Madde 26

23

67,6

11

32,4

-

-

1,32

0,081

7

Madde 27

27

79,4

7

20,6

-

-

1,21

0,070

17,5

Madde 28

31

91,2

3

8,8

-

-

1,09

0,049

23,5

Madde 29

23

67,6

11

32,4

-

-

1,32

0,081

7

Madde30

7

20,6

22

64,7

5

14,7

1,94

0,103

1

Toplam
Ortalama

63,64

24,03

0,68
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Ek 7

Ogrencilere Gore Ogretmenlerin Kisisel ve Davramssal Ozelliklerine Iliskin
Bulgular
Bazen

Her zaman

Hi~

Yiizde

Frekans Yiizde

Frekans

Yiizde

Frekans

Madde 1

84

94,4

5

5,6

-

-

Madde 2

77

86,5

10

11,2

2

2,2

Madde 3

77

86,5

9

10, 1

3

3,4

Madde 4

28

31,4

45

50,6

16

18,0

Madde 5

76

85,4

7

7,9

6

6,7

Madde 6

82

92,1

2

2,2

5

5,6

Madde 7

82

92,1

2

2,2

5

5,6

Madde 8

15

16,9

34

38,2

40

44,9

Madde 9

5

5,6

13

14,6

71

79,8

Madde 10

81

91,0

5

5,6

3

3,4

Madde 11

9

10,1

25

28,1

55

61,8

Madde 12

9

10,1

14

15,7

66

74,2

Madde 13

50

56,2

30

33,7

9

10,1

Madde 14

80

89,9

6,7

3

3,4

Madde 15

17

19,1

19

21,3

53

59,6

Madde 16

65

73,0

15

16,9

9

10,1

SORULAR

Toplam Ortalama

52,3125 58,70625

6

15,0625

6,9125

21,625

24,3
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Ek 8

Ogrencilere Gore Ogretmenlerin Ogretim Etkinliklerinde Sergiledikleri
Tutumlarma Iliskin Sorulara Verdigi Cevaplarm Frekans, Yiizde, Ortalama ve
Standart Sapmalarma Gore Dagrhmi
DERECELER
Hayir

Arasira

Evet

DAVRANISLAR
F

o;o

F

O/o

F

O/o

X

SH

D

Madde 1

82

93,2

5

5,7

1

1,1

1,08

0,033

13

Madde 2

78

88,6

5

5,7

5

5,7

1, 17

0,054

10

Madde 3

73

83,0

13

14,8

2

2,3

1,19

0,048

9

Madde 4

69

78,4

11

12,5

8

9,1

1,31

0,067

6

Madde 5

53

60,2

33

37,5

2

2,3

1,42

0,058

4

Madde 6

50

56,8

26

29,5

12

13,6

1,57

0,077

3

Madde 7

12

13,6

15

17,0

61

69,3

2,56

0,077

1

Madde 8

68

77,3

15

17,0

5

5,7

1,28

0,060

7

Madde 9

71

80,7

11

12,5

6

6,8

1,26

0,062

8

Madde 10

80

90,9

4

4,5

4

4,5

1,14

0,049

11

Madde 11

82

93,2

4

4,5

2

2,3

1,09

0,038

12

Madde 12

83

94,3

4

4,5

1

1,1

1,07

0,031

14

Madde 13

62

70,5

17

19,3

9

10,1

1,40

0,071

5

Madde 14

13

14,8

29

33,0

46

52,3

2,38

0,078

2

Toplam Ortalama

71,10

15,57

13,3

