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PEHLiVAN

ONSOZ
ilkokulun genel amaci, "Her Turk cocuguna iyi bir vatandas olmasi icin
gerekli temel bilgileri vermek, beceri ve ahskanhklan kazandirmak ilgi istidat ve
kabiliyetleri yonunden yetistirerek hayata ve list ogrenime hazirlamaktir". ilkokul
gercek bir topluluktur. ilkokulda bireylerin topluluk icinde rol ve odev almasi ve
gelecege ulke toplumuna yani esas hayata hazirhkli olmasmm saglanrnasi gerekir.

Cocugun hayata hazirlanmasmda okul icinde ve okul disinda bircok etkinlikler
yapihr. Bu etkinliklerin

sistemlestirilmis

bicimi olan sosyal egitici kollar,

cocuklara aym zamanda demokrasi bilincini verir. Cocuk burda tartismayi,
hosgoruyu, secmeyi ve secilmeyi uygulamah olarak ogrenir.

Bes bolumden olusan bu arastirmarun amaci, ilkokullarda yapilan egitici ·
calismalarm genel bir degerlendirmcsini yaparak karsilasilan sorunlan saptamak
ve ilgililere oneriler sunmaktir.

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde ilk kez boyle bir arastirrna yapildigi icin
bircok eksiklikleri olabilir. Ancak, yeni yapilacak arastirmalarla bu cahsmanm
gelistirilecegine inamyorum.

Bu arastirmanm planlamp yurutulmesi esnasmda Milli Egitim ve Kultur
Bakanhgi boyutunda bana yardimci olan Milli Egitim ve Kultur Bakam Mustesan
Rii.stem Akydne, Saym Hocam Prof. Dr. Levent Kdkere, yapici elestirileri ve
_ ostermis oldugu hosgoru, ilgi ve alakalardan dolayi tez damsrnanlanm Doc. Dr.
Halil Aytekin ve Doc. Dr. Aydin Ankay'a, yazihm konusunda bana yardimci
Halil Artiirk'e tesekkur ederim.
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OZET
Bu arastirmanm

amaci, ilkokullarda yapilan

egitici cahsmalann

genel

degerlendirilmesini yapmak, karsilasilan sorunlan saptayarak egitici cahsrnalann
amaca

uygun

yapilmasuun

gelistirilmesine

katki

saglamaktir.

Amaci

gerceklestirmek icin KKTC egitim orguttiniin ilkogretim bolumundc cahsan
6gretmen ve y6neticiler evren olarak belirlenmistir.

Veriler, arastirmaci tarafmdan gelistirilen anket aracihgi ile toplanrms ve
uzman gortisti dogrultusunda

arastirmaci tarafmdan degerlendirilmistir.

Veri

sonuclanna gore ilkokullarda ogrencilerin;

1. Egitici kollann amaclanna iliskin davramslan orta derecede,
2. Egitsel Kollann Uygulamalanna iliskin amaclan orta derecede,
3. Uygulamada karsrlasilan sorunlara iliskin amaclan orta derecede,
4. Gorus ve onerilcre iliskin sonuclara orta derecede katildiklan saptanrrnstir.

ilkokullarda 6grencilerin egitici kollardan beklentilerinin istenilen duzeyde
gerceklesebilmesi
ogretmenler

19m,

hizrnetici

~h~malannm

denetimi

egitici
kurslardan

kol

faaliyetleri

gecirilmeli,

ve rehberligine

6grencilere

ilk 6gretim

agirhk

vermeli

sevdirilmeli,

mufettisleri

kol

ve uygulamalan

izlemelidir. Aynca Turkiye Cumhuriyeti ilkokullannda uygulanan egitici kollarla,
KKTC ilkokullarmda uygulanan egitici kol faaliyetleri aym konuma getirilmeli
Ye bu konuda ortak politikalar gelistirilmelidir.

VI

ABSTRACT
The aim of this particular research is to make an evaluation towards
encountered problems for general educational studies in the primary schools by
tabilizing these issues and to procure appropriate developing contributions for
this purpose. In order to realize this target teachers and administrators of the
Turkish Republic of northern Cyprus (TRNC) of the Educational Organization in
the Primary education department were selected as specialists.
The datum's

were collected by the researcher

through

a developing

questionnaire in the direction of an expert and evaluation was made by the
researcher himself. According to the results of the datum's the attendance of the
elementary school children were determined as follows:1- The behaviors of the cultural branches aimed at were: Fairly good.
2- Appropriations relating to Educational Branches targets: Fairly good.
3- Aims problems concerning to encountering appliances: Fairly good.
4- It has been found out that Fairly Good a relation has been traced as well to
visions and proposals.
In order to materialize the expectations for the desired level of the educational
branch students in the primary schools it is recommended

to endear the

educational branch activities; the teachers should be trained in domestic courses;
elementary school inspectors have to supervise and guide these activities and trail
the applications. Besides the applicability used in the TRNC for the branch
activities ought to be brought to the same level with the Turkish Republic primary
school standards and also it is- important to develop common politics on this
subject.
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BOLUMI

GiRiS
A. Egitici cahsmalarm Tarihsel Gelisimi

Turk

Egitim

Tarihinde

1900' lu

yillara

kadar

yapilrrus

egitim

programlarmda egitici cahsmalar konusuna rastlanmarrns, 1908 yilmdan sonra
Milli Egitim Teskilati gunun sartlanna ve ihityaclanna uygun sekilde yeniden
duzenlemistir,

1913 yilmda cikanlan Tedrisat-1 Iptidaiye Kanun-i Muvakkat (Ilkogretim
Kanunu)'da ilkokullann ogrenim suresi 6 yil olarak belirlenmis, programlar
pedagoj ik gorusler dogrultusunda hazirlanrms, is ve muzik dersleri konulmus,
aynca egitsel kollarm onemine dikkat cekilmistir (Ekemen ve Y ildmm 1962,
s. 29). Aym yrl hazirlanan program 1924 yma kadar uygulamada kalrms,
burada egitici calismlara yer verilmemis,
Kongresinde

cocuklann

kisiliklerini kazandiracak,

1921 yilmda toplanan Maarif

hayat icerisinde basanh olmalanm

saglayacak,

karakterlerini gelistirecek bir egitim verilmesi

gerektigi vurgulanrmstir (Cicioglu 1982, s. 92). 1921 yilmda toplanan Maarif
Kongresinde Egitim Sistemi ve ilkokul Programmm yeniden duzenlenmesi
iizerinde durulmus, 26Arahk 1925 ve 8 Ocak 1926 Tarihleri arasmda toplanan
3. Heyet-i Ilmiyede okullann sosyal hayati aydmlatan bir merkez konumuna
getirilmesi icin yeniliklere gerek duyuldugu belirtilmis, okullarda kooperatif,
kiituphane ve cocuk kulupleri kurulmasi tasarlanrmstrr (Ozalp Ataunal 1977 s.
41-42). 1930 yilmda hazirlanan Koy Mektepleri Mufredat Prograrru'na gore
haftada 2 saat okutulacak olan yurt bilgisi dersinde iktisad-1 ve Ictima-i
Teskilatlar, Koy Kooperatifleri, Yesilay, Hilal-1 Ahmer, Himaye-i Eftal gibi

2

toplu yasama ile ilgili faaliyetlere yer verilmesi ongorulmustur

(Kultur

Bakanhgi, 1938)

1939 yilmda toplanan 1. Milli Egitim Surasi'nda "Okullann cocuklara
demokrasinin gerektirdigi temel kisilik czelliklerini kazandiran kurum olarak
gorulmesi ve birer demokrasi yuvasi haline getirilmesi ... ", III. Milli Egitim
Surasi'nda

"Ogrcncilcrin

bos zamanlanm

degerlendirmeleri

icin ogleden

sonra okullarda Egitim Kollan cahsmalanrun yapilmasi, .. ",IV.Milli Egitim
Surasi'nda egitici cahsmalar ve uygulamalarma iliskin aciklarnalar, 1948
programmda egitim faaliyetlerinde demokratik esaslara yer verilmesi, okul ici
ve okul d1~1 faaliyetlerde bu sorumlulugun yerine getirilmesi, V. Milli Egitim
Surasi'nda ve aym yil hazirlanan ilkokul Yonetmeligi'nde sosyal faaliyetlerde
ogrencilerin - gerekli ahskanhk ve sorumluluklan kazanabilmeleri icin etkin
olarak katilmalan,

1959 yilmda yapilan diizenlemelerle de bazi ogrenci

teskilatlanrnn kurulmasi zorunlulugu getirilmistir (Ozalp ve Ataiinal, 1977, s.
280).

1964 yihna kadar yapilan programlarda acikca yer verilmedigi halde,
egitici kollar kurulmus, sayisi dusuk olmakla birlikte halen yururlukte olan
egitici calismalara amac ve icerik bakimmdan benzedigi gorulmustur. Konu
ile ilgili yasal metin ilk kez 1964 yilmda hazirlamp yururluge girmistir,

B- Y asal Diizenlemeler

1- Kuzey Krbrrs Tiirk Cumhuriyeti
/

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde Egitici Cahsmalarla ilgili bir kaynaga ve
bir arastirmaya rastlanmamistir. Gerekli butun diizenlemeler T. C. Milli Egitim

3

Bakanhgi Yaymlar dairesi baskanhgi 'nm cikarrrus oldugu bu konuyla ilgili
mevzuatm II. Cildinde sayfa 742-765 bolumundeki mevzuattan faydamlmaktadir.

2- Tiirkiye Cumhuriyeti

Egitici cahsmalarla ilgili 1964 yilmdan 1985 yilma kadar yapilan yasal
diizenlemeler asagida belirtilmistir.

7 Arahk 1964 tarih ve 1333 sayih Tebligler Dergisi'nde yaymlanan Lise ve
ortaokullar Yonetrneligi'nde Egitici Cahsmalar ve Disiplin Isleri, 83. maddede
oyle ozetlenmistir:

"Okul yonetici ve ogretmenleri, dersler icinde ve okulun genel hayati icinde
ogrencilerin

kisisel

gelisimine

olanak hazirlamak,

toplumsal

egitimlerini,

vatandashk odev ve sorumluluklanm besleyip guclendirmek, toplumsal hayatm
gerektirdigi

is

bolumu

ve

birliktelige

ahstirmak,

bos

zamanlanm

iyi

degerlendirebilmek icin tedbir almakla yiikiimliidiirler. Okul ihtiyaclanna gore
lirlenen ogrenci kollanndan gerekli gorulenler kurulur.

Aynca kollarm kurulusu, cahsmasr, denetimi, ogrenci kanlirm, para ve hesap
· leri, dosyalarm tutulmasi, kol cahsmalanmn

dersleri aksatmayacak sekilde

yapilmasi ile ilgili aciklamalar yer alrmsnr.

1968 yilmda yaymlanan Ilkokul programmda normal ogretim yapan okullar
· in haftada 60 dakikahk egitsel cahsmalar siiresinin Carsamba gunleri ogleden
yapilmasi belirtilmis, cift ogretim yapan okullarda uzun giinlerde egitsel
malar icin zaman aynhrken, kisa giinlerde boyle bir siire aynlmanustir.
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•. 7 Kasun 1972 tarih ve 1 722 sayih Tebligler Dergisi' nde yaymlanan ilkokul
-netmeliginde

egitsel cahsmalann,

ogrermen

gozetiminde tum ogrencilerin

-.u.uuas1 zorunlu faaliyetler oldugu, bu cahsmalar icin aynlan zamanlarda
l)Tatn ve tiyatro hazirhgi, ozel gunlerin amlmasi, egitici film, konferans, konser

ibi etkinliklerin izlenmesi, bahce isleri, oyun ve spor cahsmalan, fabrika ve
m ziyaretleri, ders arac ve gereci hazirlarna ve onarma isleri, bireysel ilgilere
_ ·onelik okuma, gezi gibi etkinliklere yer verilecegi belirtilmis, bu cahsmalan tum
smiflann bir arada ya da ayn ayn yapabilecegi, tum smiflann birlikte cahstigi
zamanlarda ise haftanm baska gun ve saatine aktanlabilecegi

aciklamasi

etirilmistir, Okul smiflarda belirtilen sosyal kollardan cevre ozellik ve ihityacma
_;onelik olarak uygun gorulenlerin kurulabilecegi belirtilip, 18 kol adi sayilrms,
sosyal cahsmalarda ogrenci ihtiyac ve seviyelerinin goz onunde bulundurulmasi
erektigi belirtilmistir.

1739 sayih Milli Egitim temel kanununda, Turk Milli Egitimi'nin temel
ilk:eleri aciklanmis, bu aciklamalardan 5 maddede "Milli Egitim Hizmetlerinin
vatandaslann istek kaabiliyetleri ile toplumun ihtiyaclanna gore diizenlenecegi,
11. Maddede guclu, istikrarh, hur ve demokratik bir toplum gerceklesmesi ve
devarm icin yurttaslann sahip olmasi gereken demokrasi

bilincinin,

yurt

yonetimine ait bilgi, anlayis, davranis ve sorumluluk duygusunun manevi
degerlere saygismm her turlu egitim cahsmalann da ogrenoilere kazandmltp
gelistirilmesine cahsilacagi belirtilmistir (Tekisik-Karabiyik, IX. Baski, s. 21). Bu
ilkeler egitici cahsmalann amaclan ile dogrudan ilgilidir.

15 Temmuz 1974 tarih ve 1797 sayih tebligler dergisinde ortaokullarm amac
\--

ve gorevleri programm genel nitelikleri aciklanrms, ortaokul programlarmm tum
ogrencilere temel nitelikte genel kultur kazandiran ortak dersler, ogrencilerin
ihtiyaci ve cevre ozelligine cevap veren secmeli derslerle ogrencilerin ilgi ve
yeteneklerinin belirlenip gelistirilmesine, kisiliklerinin olusturulmasma yardimci
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ak rehberlik faaliyetleri ile egitsel cahsmalan kapsadigi belirtilmis, rehberlik
egitsel cahsmalann bakanhkca hazirlanan esaslara gore yurutulecegi, simf
. . retmenlerine rehberlik icin haftada 2 ders saati, egitsel kol yurutucusu
. . __ tmene haftada bir ders saati zaman aynlacagi, bu saatlerin ogretmenlerin
lu ders saati icinde sayilacagi aciklamasi getirilmistir. Aynca ortaokul
lik ders dagitim cizelgesinde rehberlik ve egitsel cahsmalar icin 6. , 7. , 8.
arda haftada 3 er saat sure aynlrrustir.

7 Nisan 197 5 tarih ve 1834 sayih tebligler dergisinde temel egitim birinci
eme' de egitsel cahsmalar icin ilk bes smifa haftada 2 saat sure aynldigi
lirtilmis, egitsel cahsmalar siiresinde ogretmenlerin,

ogrencilerin basmdan

ynlmayacaklan belirtilmistir.

2 Agustos 1976 tarih ve 1894 sayh tebligler dergisinden "ilk ve orta dereceli
llar egitici cahsmalar yonetmeligi" yayunlanrms egitici cahsmalann
· inde ve dismda tum olanaklardan yararlamlarak

okul

egitici kollar tarafmdan

Jiiriitiilecegi belirtilerek 31 egitici kol onerilmistir. Bu yonetmelik 6 Haziran
983 tarih ve 2140 sayn tebligler dergisinde yayimlanan "ilkokul, ortaokul lise ve
ngi okullar egitici cahsmalar yonetmeligi" ile yiiriirliikten kadmlmistir. Halen
yururlukte olan yonetmeligin 17. 59. ve 62. maddeleri, 7 Ekim 1985 tarih ve 2197
sayih tebligler

dergisinde yayimlanan

"egitici cahsmalar

yonetmeligi"

ile

asagidaki sekilde degistirilmistir.

Madde 17. Ogretmenler kurulu ders yih basmda yapilacak toplantida okul
turn, seviyesi, olanak ve sarlanna gore cevre ihtiyaclan dikkate almarak belirtilen
veya bakanhkca uygun gorulen kollardan gerekli gortllenlerin kurulmasma karar
venr.
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Madde 59. okullarm seviyesine gore belirtilen veya bakanhca uygun gorulen
onularda gun ve haftalar duzenlenir,

Madde 62. bansm desteklenmesi uluslar arsi iliskilerin gelistirilmesi amaciyla
kurlumus bulunan cesitli uluslararasi kuruluslar ve amaclanrn tamtmak uzere
"Birlesmis Milletler Gtmu, Nato Gunu, Avrupa Gunu, Dunya Cocuk Gunu,
Dunya Kooperatifcilik Gunu" duzenlenir,

Okullarda kurulan butun kollar bu yonetmelik kapsamma girmekle birlikte
por kolu (Tebligler dergisi 1981, sayi:2099), Kooperatifcilik kolu (Tebligler
dergisi, 1983 sayi:2149), Sivil Savunma Kolu (Tebligler dergisi, 1989say1:2291)
ozel yonetmeligi olan kendi yonetmeligi cercevesinde cahsan kollardir. Bu
ollardan kooperatifcilik kolu yonetmeliginde gelir ve gider farkmdan aynlan
025 lik pay sosyal ve kulturel hizmetler fonunda biriktirilir. Bu para okulun arac
re gereclerinin saglanmasmda,

egitici kol ve saghk hizmetleri giderlerinin

karsilanmasmda, yoksul ogrencilere yardimda ve kulturel yansmalann giderlerini
karsilama

da

kullamhr

aciklamasi

yer

almaktadir

(Tebligler

dergisi,

983say1:2149).

Egitici cahsmalar icin ders programlarmda belirtilen sure 1987-1988 ogretim
yilmda kaldmlrrus

bu cahsmalann dersler dismda yapilmasi

zorunlulugu

etirilrnistir.

ilk ogretim okullan kilavuzunda, okullarda bulunan damsman rehberlerin
orevlei arasmda eitici faaliyetleri yoneten ogretmenlere program hazirlama ve
. ·gulamasmda yardim etme, ogrencilerin egitici kol cahsmalanna istekli ve etkili
ir sekilde katilmalan saglama gorevi de sayilnustir.
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C. Egitici Cahsmalarm Amaelari Ilkeleri ve Kol Tiirleri

Ilkogretim okullarmda egitici cahsmalann amaclan, ilkeleri ve egitici kollar 8
Haziran 1983 tarih ve 2140 sayili tebligler dergisinde

asagidaki sekilde

belirtilmistir,

1. Amaelar
Egitici cahsmalann amaci:

"Turk Milli Egitiminin

genel amac ve temel ilkelerine uygun olarak

ogrencilerin; Ataturk Inkilap ve ilkelerine, Anayasamn baslangicmda ifadesi
ulunan Ataturk milliyetciligine bagli turk olmanm gururunu duyan, vatan ve
milletini seven, ahlaki ve insani degerlere sahip, demokrasi ilkelerini benimsemis,
yapici, yaratici, hur ve ilmi dusunce ve sorumluluk duygusuna sahip kisiler olarak
yetismesine, milli ve sosyal hayata etkin bir sekilde katilabilmelerine yardimci
olabilmek icin, ogrencilere;

a. Kendilerini anlayabilme, yeteneklerini gelistirebilme ve toplum yararma
kullanabilme,
b. Planh cahsabilme ahskanhgi kazanabilme,
c. F erdi girisiminde bulunup bunu basan ile surdurrne,
d. Y eni durum ve ortamla:ra uyum saglayabilme,
e. Kendilerine ve baskalanna gtlvenebime,
f. Baskalanm dikkat ve istekle dinleyebilme,
g. Kendi goruslerini baskalanna etkili bir sekilde anlatabilme,
h. Farkh gonis anlayis ve cahsmalan hosgoru ile karsilayabilme,
1.

Sosyal iliskilerde anlayish, saygih, olculu olabilme.

1.

Grupca verilen gorevleri tamamlamak icin istekli cahsabilme ve gruba
karsi sorumluluk duyabilme.
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J.

Ferdi olarak veya gruplar halinde cevresindeki sorunlarla ilgilenebilme,
bunlan

cozucu

nitelikteki

projeler

gelistirebilme

ve

yurutebilme,

davramslanrn kazanmalanna katkida bulunmaktir,

2. ilkeler

Egitici eahsmalarm ilkeleri;

1. "Ogrencilerin

okul hayatma

mumkun

oldugu

kadar

genis oslcude

katilmalan ve kendi kendilerini yonetmeye calismalan esastir.
2. Egitici

kol

cahsmalanm

planlama

ve yurutulmesinde

ogrencilerin

ozellikleri, ilgi, yetenek ve ihtiyaclan ile cevrenin imkan ve sartlan goz
ontmde tutulur.
3. Egitici

kol

etkinliklerinde

grup

cahsmalanna

oldugu

kadar

ferdi

faaliyetlerede yer verilir.
4. Egitici cahsmalan planlarup duzenlenmesi ve yurutulmesi icin belli bir
sure aynhr. Bu sure ogrencilerin bos zarnanlanru da kapsayacak ve
degerlendirilecek sekilde duzenlenir.
5. Haftahk ders programmda egitici kol cahsrnalanna aynlan sure butun
ogrenciler icin ayru saate rastlatihr.
6. Egitici kol cahsmalannm

planlanmasi rehber ogretmenin gozetim ve

denetiminde kol uyesi ogrenciler tarafmdan yapihr. "

3. Egitici Kollar

Egitici kol cesitleri asagidaki sekilde belirtilmistir:
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"Ogrctmenler kurulu ders yih basmda yapacagi toplantida, okulun turune,
iyesine imkan ve sartlanna gore cevre ihtiyaclanru da dikkate alarak asagida
· egitici kollardan gerekli gorulenlerin kurulmasma karar verilir.
Yaymkolu
Kultur ve edbiat kolu
Muzik kolu
Resim kolu
Folklor kolu
Musamere ve Temsil kolu
Kutuphanecilik kolu
Y angm ve diger tehlikeleri onleme kolu
Gezi ve inceleme kolu
Okul ve isyerleri iliskileri kolu
Tutumlu olma kolu
Haberlesme kolu
Okul arac ve gercclerini koruma kolu
osyal dayamsma ve yardimlasma kolu
Cocuk esirgeme kolu
Yesilay kolu
Kizilay kolu
oyciiliik kolu
Saghk ve temizlik kolu
Toplum kurallarma uyma ve gorgu kolu
,r kolu ( oyun yuvasi)
vacihk kolu
· eserleri koruma ve tamtma kolu
ve teknoloji kolu
El sanatlan kolu
ografcihk kolu
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Buro makinalan bakim ve tamir kolu
Kolleksiyonculuk kolu
Bahce isleri kolu
Ormancihk ve agaclandirma kolu
Hayvanlan koruma kolu
Turizm ve tamtma kolu
Trafik kolu
Hava gozlem kolu
Beslenme kolu
Milli Egitim bakanhgi vakfi kolu
Satranc kolu
Okulu guzellestirrne kolu
Kooperatifcilik kolu
Su uriinleri kolu
Pulculuk kolu
Cevre ozelligine benzeri kollar

Kuzey Kibrrs Tiirk Cumhuriyeti'nde Onemli Giinler

<

\

1•

Ocak

Yilba~1

,. Ocak

Dr. Fazil Kucuk'un Olum Yildonumu

Nisan

Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami

Mayis

Isci ve Bahar Bayrarru

9-20 Mayis

Atatilrk'ii Anma, Genclik ve Spor Bayrami

Temmuz

Baris ve Ozgurluk Bayrami

gustos

Toplumsal Direnis Bayrami

Agustos

-

Zafer Bayrami

11

Ekim

,._7 Ekim

Dunya Ogretmenler Gunu
Cumhuriyet Bayrami

0 Kasun

Atatiirk'ii Anma Gunu

5 Kasun

K. K. T. C'nin ilam-Cumhuriyet Bayrami

Kasun

Ogrctmenler Gunu

emli Gilnler ve Haftalari/Tarihleri
ogretim Haftasi

Eylul aymm ii9iincii gunu

Yangmdan Korunma Haftasi

25 Eyliil-1 Ekim

Dunya Kalp Giinii

29 Eyliil

Dunya Cocuk Gunu

Ekim aymm ilk Pazartesi gunu

Hayvanlan Koruma Gunn

4 Ekim

ara'nm baskent olusu

13 Ekim

.. ya Gida Giinii

16 Ekim

irlesmis Milletler Gunu

24 Ekim

Standartlar Giinii
umhuriyet Bayrarru
Kizilay Haftasi

Ekim aymm ucuncu haftasi
29 Ekim
29 Ekim-tkasim

- ya Cocuk Kitaplan Haftasi

Kasun aymm 2. Pazartesi gununu izleyen hafta

taturk Haftasi

10-16 Kasun

~ etmenler Giinu

24 Kasim

akiflar Haftasi

3-9 Arahk

an Haklan Haftasi

10 Arahk gunu icinde olan hafta

12

utum, Y atmm ve Turk
llan Haftasi

12-18 Arahk

- ya Kooperatifcilik Gunu

21 Arahk

taturk'un Ankara'ya Gelisi

27 Arahk

eremle Savas Egitimi Haftasi

Yilbasim izleyen ilk hafta

Enerji Tasarrufu Haftasi

Ocak ayun ikinci Pazartesi gunu

Milli Egitim Vakfi Kurulus Gunu 19 Subat
esilay Haftasi
·· lal Marsi' nm Kabulu
anakkale Zaferi

1-7 Mart
12 Mart
18 Mart

Orman Haftasi

21-26 Mart

Dunya Tiyatrolar Gunu

27 Mart

ilttiphaneler Haftasi

Mart aymm son Pazartesi

anser Haftasi

1-7Nisan

ATO Gunu

4 Nisan

aghk ve Sosyal Guvenlik Haftasi 7-13 Nisan

\

Turizm Haftasi

15-22 Nisan

Okuma Bayrami

Smif ogretmenlerinin uygun gordugu gun

_3 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Cocuk Bayrami

23 Nisan

Trafik Haftasi

Mayis aymm ilk Cumartesi

A vrupa Gunu

5 Mayis

Anneler Gunu

Mayis aymm 2. Pazar gimti

13

atlar Haftasi
Bava Sehitlerini Anma Gunu

10-16 Mayis
15 Mayis

uzeler Haftasi

18-24 Mayis

taturk'u Anma, Genclik ve
r Bayrami

19 Mayis

bul'un Ahmsi

29 Mayis

vre Koruma Haftasi

Haziran ayinm 2. Pazartesi gunu

Agustos Zafer Bayrami

30 Agustos
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BOLUMII
Her turlu iletisimin hizla arttigi gunumuzde gunluk hayata giren yenilikler,
ylerde uyum guclugunu de beraberinde getirmektedir. Teknolojinin hizla
· mesi yanmda egitim kurumlan bu luzm gerisinde kalmakta, ogrencinin
_..._,iik hayata uyumu gittikce zorlasmaktadir.

Egitim sistemleri yeni bilgiler ve hunerler yaratarak, toplumun hizla degisen
~ara

uymasmi kolaylastmrken, bireyleri toplumdaki rollerine de hazirhyarak

...,..Ull.Jun surmesini saglar. Egitimin gorevi sosyal, politik ve ekonomiktir.
fiit:im, bireyleri

sosyallestirrneli,

bilincli, vatandas

iyi uretici ve tiiketici

umuna getirmelidir (Bursahoglu, 1991, s. 68-69).

Ilkogretimin genel amaci "Her Turk cocuguna iyi bir vatandas olmasi icin
.-~iui

temel bilgi, beceri ve ahskanhklan

yisma uygun olarak yetistirmek,
iliyetleri yonunden
~etim

yetistirerek

kazandirmak,

onu milli ahlak

her Turk cocugunu

ilgi, isdidat ve

hayata ve list ogrenime

hazirlamaktir"

kurumlan yonetmeligi, 1992, md. 5).

gercek bir topluluktur ve okulda topluluk hayati yasamr. Okulda
ylerin topluluk icinde rol ve odev almasi, gercek bir toplum hayati gecirmesi
gJaomahd1r. Okulda ders ici ve ders d1~1 uygulamalarla ogrencilerin yetenekleri
adi$tirilmeli, onlara hem bilgi hemde iyi davramslar kazandirmalidir. Ogrencilere
zamanda demokratik bir uygulama icinde demokrasi bilinci verilmelidir. (ilk
programi, 1968, s. 28-29). Ogrencilerin demokrasi kavramun anlamalanrn,
kratik davrarus kazanmalanrn saglayacak en onemli cahsma ders d1~1 egitici
ahsmlandir.

Ogrcncilcr bu cahsmalarla secmeyi, secilmeyi, birlikte is

ilmeyi sorumluluk almayi ve paylasmayi ogrenir (Ogretmen Dunyasi 1986,
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Egitici kol cahsmalanmn onemi bilinmekle birlikte 1962 yihndan sonra ders
gramlanm yansmus, 1971 yihndan sonra konuy la ilgili ilkeler benimsenip,
duzenlemeler gelistirilmistir, Bugun uygulanmakta olan Egitici Cahsmalar
- etmeligi 1983 yihnda yururluge girrnis, 1985 yihnda 17. , 59., 62. maddeler
~ · tirilmistir.

Egitici kol cahsmalan yapilmasi zorunlu faaliyetlerdendir. Bu cahsmalar
tmen gozetimi ve rehberliginde "Ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar
~·-·ci cahsrnalar Yonetmeligi'tne gore yurutulur, Salonu bulunmayan okullarda
_;ii.k simflardan biri egitimi aksatmadan bu calismalar icin kullamlabilir, okul
u sosyal ve egitici cahsmalar yonunden 90k arnach olarak kullarnlmahdrr,
· ici cahsmalar :okullarda egitsel kollar adiyla bilinir, ders dismda egitimin
Ian dogrultusunda

ogrencilerin

ilgi, ihtiyac ve kisiligini

gelistirrnek

iyla, ogretmen gozetiminde yapilan planh bir etkinliktir ve Milli Egitim 'in
1 amaclanna ulasmada bir arac olarak kullamlmahdir (Binbasioglu, 1986, s.
Egitici cahsmalar, ogrencilerin uygarlasmasma, iyi insan olmasma, yurttas
bilinci kazanmasma katkida bulunur, onlara topluluk halinde yasama
1115k:aohg1 kazandmr, Toplumsal yasamm kurallan vardir. Egitici cahsmalarla
ciler bu kurallan algilar, orgutlu yasamm onemini kavrar, sorumluluklan ve

a.tlart oldugunu yasayarak ogrenir. i$ bolumu yapma paylasma ve gorev alma
-.taohg1 kazarur. Secmeyi ve secilmeyi, sectiklerini denetlemeyi, desteklemeyi
gistirmeyi kavrar ( onder, 1994, s. 25).

Egitici cahsmalar dersler dismda ogrencilerin ilgi ve ihtiyaci dogrultusunda,
r .- im hedeflerine uygun gonullu olarak katildiklan, rehber 6gretmen tarafidan

lllriitiilen planh ve programh cahsmalardir (Ogretmcn dunyasi, 1986, s. 3-4).
ciler bu cahsrnalarla aldiklan gorevlerin sorumlulugunu duyma, elestiriyi
ukla karsilama, topluluk onunde rahat konusma ahskanhgi
\

kazamrlar
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1991, s. 340). Ogrenciler aynca mesleki kisiliklerin gelisimine yardimci
bilgi ve ahskanhklanm

da bu cahsmalarla edinirler. Gelisme cagmda

an bu ilk deneyimler cocuklan olumlu yonde etkiler. Ders d1~1 calismalar
dustlnrnesine, karar vermesine, bir isi yapmasma ve sonuca ulasmasma

~uu

saglar. Bu cahsmalann derslere bagh olma zorunlulugu yoktur, yaparak ve
_ arak ogrenmeye olanak saglar ve egitimle vanlmak istenen yonde bir
•-q,ma

ortami hazirlar, Egitsel oneme sahip bu calismalarla Milli egitimin genel

larma da ulasilmis olur (Binbasioglu, 1986, s. 28-27).

- iimiizde egitim anlayisida ogrencilerin 90k yonlu, bir biitiin olarak
esini, uyumunu kapsar. Egitim siirecinin temel fonksiyonu kisinin tiim
klerini en uygun sekilde gelistirmektir (Buyukkaragoz, 1985, s. 1 ).

Problem

<;agda~ egitim, kisilik gelistirmeyi ilke edinmistir. Kisilik egitimi, ogretimin
_ ellestirilmesini gerektirir. Ogrctimin bireysellesmesi okulda ogretimdcn 90k
kazanmasmi gerektirir ve ogrenci bas rolde bulunmalidir
14 ). Ogrenci odakh egitim, bireyi uzlasmaci, birliktelikci

I

hmci ozetle demokrat yapar. Oysa iilkemizde ogrenci degil daha 90k bilgi ve

ta etmen odakh

egitim-ogretim yapilmaktadir (Buyukkaragoz, 1990, s. 91 ).

Okullarda egitim programlan kadar onemli yer tutan egitsel kol calismalan
izda yeterince uygulanamamaktadir, Oysa bu cahsmalar 6grencilerin
ek hayata hazirlanmalannda dersler kadar onemlidir (Giileryiiz, 1988, s. 31)
bazi
lanmalanndan
!-lmas1dir

temel

sorunlardan

birisi

90k ust 6grenim kurumlarma

de

ogrencilerin

girmelerinin

hayata

on planda

(Akyiiz, 1989, s. 391). Egitim sistemimiz daha 90k yansma esasma

_ ah hale gelmistir. Ogrcnciler, ilgi ve yetenekleri dogrultusunda ii~t 6grenim
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mlarma yonelecekleri yerde, her kademe de karsilanna cikan smavlarda
anh olma yansi icine itilmislerdir. (Buyukkaragoz, 1990, s. 38).

Okullanmiz da bu yansm dismda kalmamakta, egitici cahsmalar uygulamalan
cahsmalardan beklenen sonuclar gerceklesmemcktedir.
gerceklesmeme

nedenleri

soyle

ozetlenebilir;

simf

vcutlannm kalabahk olmasi, egitim yasantirmzda yer etmis anti-demokratik

yrs ve davramslar, egitim programlarmm agirligi, smavlann aractan 90k amac
· e gelmis olmasi, bazi ogretmenlerin bu cahsmaya ilgi duymamasi ve bu
malarm geregine inanmamasi, ogretmenlerin bu konuda ozendirilmcmesi
bu etkinliklerin arnaci, onemi konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalan
,i nedenlerdir (Tan, 1969, s. 163-Ta~, 1986, s. 5).

cahsmalan
olmalan,

yurutecek
uygulamalarda

ogretmenlerin
aksakhklara

konu

ile ilgili alanda

neden olmakta. bircok

tmenin gerekli bilgi ve deneyiminin bulunmayisi, bu cahsmalar icin yeterli
. arac, gerec ve parasal kaynaklarm saglanamayisi, bu cahsmalann amaca
masiru engellemektedir

(Tezcan,

1988, s.

132). Bugun

ciye rehberligin ve damsmanhgm yapilabilecegi,

okullanrmzda

egitsel faaliyetlerin

endirecegi rehberlik ve ders d1~1 cahsmalar icin aynlan zaman 1987-1988
tim yilmdan itibaren kaldmlrms olmasma ragmen, ogrencilerin rehberlik ve
lme ihtiyaci ortadan kalkmanustir (Buyukkaragoz, 1990, s. 125).

Yonetmeliklcrle kurulan egitici kollar bir cok sorun nedeniyle etkili bir
ilde cahsmamakta, her ogrencinin bir egitsel kolda gorev almasi kalabahk
arda mumktm olmamaktadir (Binbasioglu,

1977, s. 21-23). Aynca bu

alar ogrencilerin demokrasi egitimi almalanm saglayan cahsmalardir ve en
i egitim hedeflerinde toplumun gelecegi bakimmdan oldukca onemli olan
dashk egitimi, bu calismalarla gerceklesecektir (Dernirtas, 1988, s. 18).
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Ogrcncilcrin hayata hazirlanmasmda yasamsal bir oneme sahip olan egitsel
ol cahsmalan, okullanrruzda cesitli nedenlerden dolayi uygulanamaz olmustur.
u uygulamanm

eksikligi

MiLLi

EG-iTiM'in

amaclanna ulasmasuu

da

gelleyecektir. Bu cahsmalann uzerine yeniden onemle egilmek, uygulamalann
aca ulasmasim saglamak gerekmektedir.

B. Arasnrmanm Amaci
Bu arastirmanm genel amaci ilkokullarda yapilan egitici cahsmalann genel
degerlendirmesini yapmak, karsilasan sorunlan belirleyerek egitici
smalann amaca uygun yapilmasma gelistirilmesine katkida bulunmaktir.
~t1rmada

bu genel amaca ulasabilmek icin asagidaki sorulara yamt aranrmstrr.

1. Egitici cahsmalar yonetrneliginde belirtilen amaca ulasilmaktamidtr?

2. Egitici calismalar, amaclar dogrultusunda uygulanmaktarmdir?

3. Uygulamalarda karsilasilan sorunlar nelerdir?

4. Egitici cahsmalarla ilgili yonetici ve ogretmenlerin gorus ve onerileri
nelerdir?

C. Arasnrmanm dnemi
Egitsel cahsmalar, toplumda kisiler arasi iliskileri duzenleyen, gorev ve
rumluluklan belirleyip, demokratik bir kisilik olusturan, yasamsal oneme sahip
ygulamadir (Demirbas, 1983, s. 38). Bu cahsmalar cocuklar icin ilgi cekici,
· iliklerini gelistirici bicimde duzenlemekle birlikte dikkatli yurutuldugunde
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cuklarm

sosyal

gruplar

icinde

rol

almasma,

insanlararasi

iliskileri

listirmesine yardimci olabilecektir (Kisakurek, 1979, s. 57-58).

Egitsel kollar ogrencinin kisilik ve sosyal gelisimini saglar. Okul ogrencilere
ece belirli bilgileri ogreten degil, onlan gelecege hazirlayan bir kurumdur ve
-·tici

calismalarla

kazamlan

deneyimler

ogrencilerin

gercek

yasamda

arlanacaklan bilgi ve deneyimleridir (Basar, 1981, s. 25). Bu calismalann
aca uygun yapilamayismm

ne gibi sorunlara neden olacagi acik acik

""-"lmektedir. Egitimcilerin zaman konunun onemine dikkat cekmis olmalarma
m konuyla ilgili 90k az arastirmaya rastlanrrusnr. Ilkogretim okullannda
_ gulanan egitici cahsmalar ilk kez bu cahsma ile degerlendirilmis ve sonuclar
.ya konulmustur. Bu arastirrna sonuclan ile ilgilenenlerin konuya dikkatinin

·· ecegi, cahsmalann dogrultusunda

yapilmasi

icin

onlemler

ahnacagi,

"'-.eticilerin sorunlarm cozumune yardimci olacaklan beklenmektedir.

D. Tammlar
1. Egitim:Bireylerin davramsmda, kendi yasantilan yoluyla ve kasith olarak
yapilan, istendik degisimi olusturrna si.irecidir (Erti.irk, 1973, s. 12).

Ogretim:Bireylerin ogrenmesi 19m kararlastmlrms,

ti.im davrarnslann

klavuzlanarak gerceklestirilme si.irecidir (Fidan, 1986, s. 184).

Ilkokul.Tek yonetim altmda toplanrms 5 yillik ilkokulu kapsayan egitim
kurumudur.

Egitici Kol: Okullarda yi.iri.iti.ilen, ders saatleri disinda yapilmasi zorunlu,
rehber ogretmen gozetiminde yurutulen ortak ilgi ve istegi bulunan
ogrencilerin katildigr egitsel kurulustur.
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5. Ilkokul Yoneticisi:

Gunduzlu, pansiyonlu,

yatih

ilkokul kurumlan

yoneticisidir.

6. Brans Ogretmeni: Bir yada bir grup dersin ogretmenligini yapan, genel
olarak ilkogretim kurumlan ikinci kademe de gorev alan ogretmendir.

7. Snnf Ogretmeni: Simf ogretmenligi alanmda cahsan, genel olarak
ilkogretim kurumlan 1. kademede gorev alan ogretmendir.

8. Rehber Ogretmen: Rehberlik uzmanhgi alanmda okullarda gorev alan
ogretmendir.

ilgili Arasnrmalar

1-Kuzey Krbris Tiirk Cumhuriyeti
Bu konuda yapilrms bir arastirmaya rastlanamamistir.

2-Yurt Dismda Yaprlan Cahsmalar (Tiirkiye Cumhuriyeti)
Savas Buyukkaragoz tarafmdan 1985 yilmda yapilan "Konya ilinde Temel
Egitim 2 Kademe,

Bagimsiz

Ortaokul ve Ortaegitim

Kurumlannda

Simf

- .. etmenleri ile Ders D1~1 Egitici Cahsmalann Degerlendirilmesi'tkonulu yiiksek
s tezinde, ogrctmculerin cogunlugu egitici cahsmalann yaranna, dersler
dar onemli olduguna inandigi, kendilerini bu konuda kismen yeterli gordugi],
-·tici cahsmalann basansim engelleyn nedenlerin arasmda zamanm yetersiz
dugu, bu cahsmalann amcmm ogretmenler tarafmdan iyi algilanmadigi, bu
srnalar icin uygun yer bulunarnadigi, odenen iicretin yetersiz oldugu sonucuna
asrmstrr (Buyukkaragoz, 1985).
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Haluk Yavuzer yaptigr bir arastirmada basanli cocuklann %68'inin smif
· i etkinliklerde, %88'inin smif d1~1 etkinliklerde aktif ve lider oldugunu ortaya
oymustur (Yavuzer, 1987).

Seyda Odabasi tarafmdan 1988 yilmda yapilan "Egitsel etkinliklerin ilkokul 1.

mif Ogrencilerinde ilkokuma-Y azma Becerilerine etkisi" konulu yuksek lisans
zinde ; planh ders d1~1 egitsel etkinliklere katilan grubun yazma duzeyi
lamasi, bu etkinliklere katilmayan grubun yazma duzeyi ortalamasmdan
_,__ek bulunmustur (Odabasi, 1988).

Omer Aslantas tarafmdan 1989 yilmda yapilan "ilkokullarda
smalannda
smalann

karsilasilan
amacma

sorunlar"konulu

ulasmasma,

hangi

egitsel kol

yuksek lisans tezinde ; Egitici
etkinlikleri

icerdigine,

ogretim

iliskin olarak karsilasilan sorunlara, bos zaman degerlendirmesine
ogretmen

rehberligine

iliskin

sorunlara,

yrlhk

cahsmalann

"'erlendirilmesine, nasil verimli hale getirilecegi sorusuna yarnt aranmistir

Mustafa Buyukisrk tarafmdan yapilan 1989 yilmda yapilan "Ilkogretim
-""fetti~lerininRehberlik Etinlikleri gerceklestirme dereceleri" konulu yuksek
tezinde.mufettis, yonetici ve ogretmenler mufettislerin egitsel etkinliklere
~1

cahsmalarda 90k az yardimci olduklanm belirtmislerdir (Buyukisik, 1989).
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BOLUMIII

ARA~TIRMANIN YONTEMi

Bu bolumde arastirmanm modeli, evren ve orneklem, arastirmada denek
planna uygulanan anketlerin hazirlanmasi, velilerin toplanmasi, islenmesi ve
mlanmasmda kullamlan istatistiksel yontemler ele almrmstir.

A. Arasnrmamn Modeli

Arastirma ilkokullarda yapilan egitici calismalann nasil yapildigmt,
·· · · erin goruslerine gore karsilasilan sorunlan ve cozum onerilerini saptamayi
cladigmdan tarama modeli uygulannustir.

B. Arastirrnanm Evreni ve Orneklem

Arastirma KIBRIS (K. K. T. C. ) ornegi olarak sunrlandmlrmsur. K. K. T.
gorev yapan, Kibns merkez ilcelerinde bulunan ilkokullarda gorev yapan
iciler brans ve simf ogretmenleri arastirmanm evrenini olusturrnustur. U9
grubun arastirma kapsamma ahnmasi ile egitici cahsmalann
Iendirilmesinde butunluk saglanmasi amaclanrmstir. Evren ve orneklem
W"'"'

tab lo 1 'de gosterilmistir,
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TABLO 1.
ARA~TIMANIN EVRENi, ORNEKLEMi, VERiLEN VE ALINAN ANKET SAYILARI

Ilkogretim

Yoneticiler

Siruf

Brans

okullan

I

Ogretmenleri

Top lam
okul
sayisi

Ornekleme
al man
okul
sayisi

18

3

12

Toplam

I

Ogretmenleri

Alman
anket
sayrsi

Verilen
anket

75

68

133

93

56

20

15

97

80

52

45

43

36

113

98

11

43

30

25

19

83

64

14

12

46

30

58

53

122

99

3

14

12

38

35

56

58

114

108

16

75

63

264

209

277

249

662

542

Verilen
anket

Alman
anket
sayisi

Verilen
anket
sayisi

Alman
anket
sayisi

Verilen
anket

12

9

19

13

2

8

6

66

21

3

15

13

13

2

12

22

3

20
106

sayrsi

%13,
67

I

%84

I

I

%79

sayrsi

I

-

I

%89,

Alman
anket
sayrsi

sayrsi

I

I

%81

Ydnetici Grubu

Kibns

merkez

ilcelerinde

2001-2002

ogretim

yilmda

106

ilkokul

unmaktadir. Her ilceden okul sayisma gore en az 2, en 90k 3 olmak uzere 16
ve

bu

okullarda

gorevli

olan

yoneticilerin

tamami

orneklem

Brans Ogretmenleri Grubu
Ornekleme alman
eklem kapsammdadir.

16 ilkokulda gorev yapan tum barans ogretmenleri
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3. Snnf Ogretmenleri Grubu

Omekleme alman 16 ilkokulda gorev yapan tum snuf ogretmenleri orneklem
amma almrrus olup, egitici kollarda gorev almayan anasnufi ogretmenleri

Bilgi Toplama Araci

Bilgi toplama amaciyla kullamlan anket denekler icin ortak hazirlarnmrs olup
-rnmden olusmaktadir. Birinci bolumdeki ilk uc soru turn deneklere ortak,
.. cii soru yonetici ve ogretmenlere, bes ve altmci soru ogretmenlere, yedinci
yoneticilere

ve

diger

bolumdeki

sorulann

tamami

tum

gruplara

I. Anketlerin Oelistirilmest

Arastirmanm kuramsal temelini hazirlamak, anketlerde yer alacak sorunlan
ek amaciyla alanla ilgili yaymlar taranrms, bu amacla, Ktitiiphane (AKM),
· Egitim ve Kultur Bakanhgi Bakanhgi Talim ve Terbiye Dairesi Baskanhgi,
Dogu -Oniversitesi, Lefke -Oniversitesi, Dogu Akdeniz

-Oniversitesi

anelerinde yaym taramasi yapilrmsnr. Toplam 48 sorulu anket tasarlamp
arm gorii~ii dogrultusunda kesin uygulanabilecek duruma getirilmistir.

Hazirlanan anketlerin uygulanabilmesi icin Yakm Dogu -Oniversitesi Egitim
eri aracihgi ile Millli Egitim ve Kultur Bakanhgr'ndan

gerekli izin
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almnusnr. Yonetici ve ogretmen anketleri okullara elden goturulup, yoneticiler
yardum ile uygulamp geri ahnnnstir.

D. Verilerin Cozumlenmesi
Arastirmada kullamlan veriler ilgili yaym tarama ve anket yoluyla toplanrrus
olup verilerin toplanmasi, bilgisayara kaydedilmesi, yorumlanmasi arastmnaci
tarafmdan; istatistiksel islemler, bilgisayar paket programmda bilgi islem uzmam
tarafmdan yapilrrnstir. Arastirrnarun

ilk asamasmda

alana iliskin yaymlar

· celenip konu ile ilgili var olan durum, ortaya konulmustur. Ikinci asamada ise
etler incelenip

gruplara

aynlrms, verilerin

dokumu yazihp

bilgisayara

ydedilmistir.

Tiim gruplarm kisisel nitelikleri ile ilgili bilgilerin yuzde ve frekansi
ahnrmstrr. Agirhkh ortalamalar 1. Hi9 (1. 00-1. 79), 2. Az (1. 80-2. 59), 3. orta (2.
-3. 39), 4. Cok (3. 40-4. 19), 5. Pekcok (4. 20-5. 00) olarak kabul edilmistir,
ette egitsel kol cahsmalan ile ilgili olan 40 soruya deneklerin verdikleri
itlann frekans, yuzde dagihrm, agirhkh ortalamalan,

standart sapmalan

aplanrmstrr.

gorusleri

Verilen

yamtlar

bakimmdan

gruplann

arasmda

tistiksel bir fark olup olmadigi Scheffe's testi ile incelenmistir. Anlamh fark
unan yamtlarda anlamhhk derecesi P<O. 05 duzeyinde incelenmis, sonuclar
lolarda gosterilmistir,
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BOLUMIV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde arasturnaya katilan deneklerin nitelikleri ile Egitici Cahsrnalar' a
kin bulgular sunulmus ve yorumlanrmstir.

Bulgular ve yorumlar tiim deneklerin anketlere verdikleri yamtlann istatistiksel
ve ilgili yaym taramasmda elde eilen bilgiler yardmnyla

Arasnrmaya Kanlan Deneklerin Nitelikleri

Arastirma evreni Kibns (K.K.T.C.)'de gorev yapan yonetici, brans ve snuf
enlerinden olusmaktadir. Arastirma evreninden alman gruplarm orneklem
tablo 2 de gosterilmistir.
TABL02.
ANKET UYGULANAN DENEKLERiN SAYILARI YUZDELERi

F

I

63

I

209
249
521

Yoneticilere ait bilgiler Toblo 3 te gorulmektedir.

%
.02
.40
.10
.100
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a)

Cinsiyet.Yoneticilerin
cogunlugu

erkektir.

23'ii

kadm,

Ilkogretim

40'1

erkektir.

okullannda

Bu

kadm

grubun

ogretmenler

cogunlukta olmasma karsin yoneticilikte azmhktadir.
b)

Mesleki Kidem.l-a yil arasi 5, 5-9 yil 10, 10-14 yil arasi 14, 15-19 yil
arasi 18, 20 yil ve uzeri 16 yil mesleki kidemdedir.

c)

Bulundugu okulda kidemi: 1-4 yil arasi 22, , 5-9 yil arasi 33, 10-14
yil arasi 5, 15-19 yil arasi 2, 20 yil ve uzeri kidemi bulunan 3 kisi
ayru okulda gorev yapmaktadir. Cogunlugu 5-9 yil arasi aym okulda
gorevlidir.

d)

Yoneticilikteki Kidemi: 1-4 yil arasi 31,, 5-9 yil arasi 11, 10-14 yil
arasi 7, 15-19 yil arasi 5, 20 yil ve uzeri kidemi bulunan 8 kisi
bulunmaktadir. Bu grubun cogunlugu 1-4 yil arasi yoneticilik
kidemine sahiptir.
TABL03.
YONETiCiLERiNOZELLiKLERi

a
F

I

b
Erkek
40
.63
5-9 yil
10
0, 15

Kadm

% 23

.36

~I

1-4y1l
5
0,07

1-4y1l

~I
~I

22
0,34
1-4yil
31
0,49

I

5-9 yil

d

C

e

I

10-14 yil

20yil ve
iiz
16
0,25

15-19 yil
18
0,28

10-14 yil
14
0,22

I

15-19 yil

I

5
0,07
10-14 yil
7
0, 11

2
0,03
15-19 yil
5
0,07

63

20 yil ve
uz,

33
0,52
5-9 yil
11
0, 17

N

63

63
3
0,04
20yilvei.iz. I 63
8
0, 12
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2. Brans Ogretmenleri
Brans ogretmenlerine iliskin bilgiler tab lo 3 'te verilmistir.

a)

Cinsiyet: Bu grupta 146 kadm 63 erkek bulunmaktadir. Bu grubun
cogunlugu kadmdir.

b)

Mesleki Kidem: 1-4 yil arasi 52, 5-9 yil arasi 44, 10-14 yil arasi 44,
15-19 yil arasi 41, 20 yil ve uzeri kidemi bulunan 28 kisidir. 1-4 yil
arasi kideme sahip olanlar cogunluktadrr. Brans ogretmenlerin diger
gruplardan daha gene oldugu soylenebilir.

c)

Bulundugu Okulda Kidemi: 1-4 yil arasi 154, 5-9 yil arasi 42, 1014 yil arasi 7, 15-19 yil arasi 6, 20 yil ve uzeri kidemi bulunan
bulunmamaktadir. 1-4 yil arasi gorevli olanlar cogunluktadtr.

d)

Bulundugu Okuldaki Kidemi: 1-4 yil arasi 161, 5-9 yil arasi 33, 10-14 yil
arasi 14, 15-19 yil arasi 27, 20 yil ve uzeri kidemi bulunan 10 ogretmen
bulunmaktadir. Cogunlugu 1-4 yil arasi ayrn okulda gorevli olanlar
olusturmaktadir.

e)

Egitici Kol Gorevi: Simf ogretmenlerinin egitsel kol etkinliklerinde
aldiklan gorevler soyledir: Saghk ve Temizlik kolunda 30, Kultur Edebiyat
ve yaym kolunda 33, Musamere ve Temsil kolunda 14, Kizilay kolunda 27,
Spor Kolunda 10, Gezi inceleme Kolunda 20, diger kollarda 115 ogrctmen
gorevlidir. Cogunlugu olusturan grubun egitsel kol gorevi belirtilrnemistir.
Bu nedenle ilk sirayr kultur, edebiyat ve yaym kolunda gorevli ogretmenler
almaktadir.
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TABLO 4.
BRAN~ OGRETMENLERiNiN OZELLiKLERi

io I
io I
Bulundu
Okulda
ac Yil
Gorevli
Oldugu

F
%

I
I

A

B

Kadm
146
.70
1-4y1l

Erkek
63
.30
5-9 yil

42
0.25

I

44
.21,70

D

C

I

10-14 yil

I

44
21, 27

I

I

20yd •
ve uz
0
.0

I

1209

20yd
ve

41
20, 81

I

li~~ri

10-14 yrl

15-19 y1I

154
.74, 21

42
.20,36

7
.3

6
.2

Saghk.

Klil. Ed.
Yay
Kolu
30
.14

Musamere
Kolu

Kizrlay

I

T

I

5-9 yil

18
.09

I

15-19 yil

14
.07

kolu

I

16
.08

Gezi
inceleme

Spor
Kolu

I

14
.07

I

16
.08

Baska

I

101
.51

3. Suuf Ogretmenleri
Simf ogretmenlerine iliskin bilgiler tab lo 5 'te verilmistir,

a)

Cinsiyet: Bu grupta 154 kadm 95 erkek bulunmaktadir, Bu grubun
cogunlugu kadmdir,

b)

Mesleki Kidem: 1-4 yil arasi 13, 5-9 yil arasi 37, 10-14 yil arasi 44,
15-19 yil arasi 67, 20 yil ve uzeri kidemi bulunan 88 kisidir, 1-4 yil
arasi kideme sahip olanlar cogunluktadrr. Brans ogretmenlerin diger
gruplardan daha gene oldugu soylenebilir.

c)

209

.13

I
I

io I

N

G

209

1-4yil

Temiz

F

E

Bulundugu Okulda Kidemi: 1-4 yil arasi 171, 5-9 yil arasi 49, 1014 yil arasi 22, 15-19 yil arasi 7, 20 yil ve uzeri kidemi bulunan 10

209

30

ogretrnen bulunmaktadir. Cogunlugu 1-4 yil arasi aym okulda gorevli
olanlar olusturmaktadir.

d)

Egitici

Kol Gorevi:

Suuf ogretmenlerinin

egitsel kol etkinliklerinde

aldiklan gorevler soyledir: Saglrk ve Temizlik kolunda 30, Kultiir Edebiyat
ve yaym kolunda 33, Musamere ve Temsil kolunda 14, Kizilay kolunda 27,
Spor Kolunda 10, Gezi inceleme Kolunda 20, diger kollarda 115 ogretmen
gorevlidir. Cogunlugu olusturan grubun egitsel kol gorevi belirtilmernistir.
Bu nedenle ilk sirayi kultur, edebiyat ve yayin kolunda gorevli ogretmenler
almaktadir.

TABLO 5.

SINIF OGRETMENLERiNiN OZELLiKLERi

Degisken
Cinsiyet
F
%

Mesleki
Kidem
F
%

Bulundu
Okulda
Kac; Yd
Gorevli
Oldugu

F
%

Egitici kol
Gorevi
F
%

C

A

B

Kadm
154
62,07
l-4yil

Erkek
95
37,73
5-9 yil

10-14 yrl

15-19 yil

13
05

37
15,71

44
18,77

67
27,20

l-4y!l

5-9 yil

10-14 yd

161
65,42

49
20,31

Saghk.
Temiz

KOi. Ed.
Yay
Kolu
33
13,03

30
12,26

D

E

F

G

N

249

20y!l
ve
uzeri
88
32,57

249

15-19 yd

20y!l
ve Oz

249

22
09,20

7
03,04

10
04.01

Musamere

K1Z1lay
kolu

Spor
Kolu

Gezi
Incelerne

Baska

Kolu
14
6,51

27
11, 11

10
4,60

20
8,43

115
44,06

249
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B. Egitici Cahsmalarm Amaclarma Iliskin Bulgular
Bu krsimda egitici cahsmalann amaclanna ulasma derecesini belirlemeye
yonelik 16 soruya iliskin bulgular yer almaktadir, ilkokul, ortaokul ve lise dengi
okullar Egitici

Cahsmalar

Yonetmeliginde

belirtilen

amaclara

ne derece

ulasildigma iliskin deneklerin gorusleri anket formundaki soru sirasina gore
sorulmustur ve bulgular tablo 8 de verilmistir, Tabloda denek sayisi, sorulara
·erdikleri yamtlarm agirhkh ortalamalan, standard sapma, serbestlik derecesi ve
F testi sonuclan islenmistir. Tablolara ve diger yazilara Yoneticiler YO, Brans
Ogretmenleri Bove Smif ogretmenleri SO seklinde yazilrmstir.

1. Kendilerini anlayabilme davramsr kazanma derecesi

Egitsel kolann bu amacmm

gerceklesme

derecesine

iliskin olarak,

deneklerin soruya verdikleri yamtlann agirhkh ortalamsma gore, Yoneticiler
x=2, 77), Simf Ogretmeni (x=2, 98) egitici cahsmalarla ogrencilerin kendilerini
anlayabilme davrarusmi orta derecede, Brans ogretmenleri (x=2, 40) ise az
derecede kazanabildigini belirtmislerdir.

Varyans

analizi

sonucunda

Brans

ogretmenleri

gorusleri

ile Smif

ogretmenleri gorusleri arasmdaki fark 0, 05 duzeyinde anlamh bulunmulstur,
Yonetici gorusleri diger deneklerden farkh degildir.

ilkokullarda birinci kademede gorev yapan smif ogretmenleri ile ikinci
kademede gorev yapan brans ogretmenlerinin goruslerinin farkh olus nedeni,
.•. okullann iki kademesi arasmda farkh uygulamalan olmasidir. Ogrencilerin bu
davramsi birinci kademede orta derecede ikinci kademede daha az kazandiklan
kamsma vanlrmsnr.
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TABLO 6.
EGiTiCi <;ALI~MALARINAMA<;LARINAYONELiK YONETiCi-BRAN~ OGRETMENi VE
SINIF OGRETMENi GORU~LERiNE iLi~KiN VARYANS ANALiZi SONU<;LARI
N
YO

I. Kendilerini anlayabilme davrarusi

kazanma derecesi

\B.9
s. 0

2. Yeteneklerini gelistirebilme davrarusi
kazanma derecesi

YO
\ B.9

s. 0

I

. Planh calisma davramsi kazanma

YO__
B.O

s. o

YO
B.O

s. o

~. Yeni durumlara uyum saglarna
vrarusi kazanma derecesi

YO
B.9

J

s. 0

YO
B.O

s. o

YO
B.O

s.o

I~s.~<?

Bos zarnanlanrn yararh bir sekilde
degerlendirme davranisi kazanma

0

YO
B.O

. Baskalanni dikkat ve istekle
leyebilme davranisi kazanma derecesi

s.o

YO
B.O

Kendi goruslerini baskalanna etkili
sekilde anlatabilme davrarusi kazanma

s.o

YO
B.O

s.o

YO
B.O

s.o

YO
B.O

s.o

Gruba karsi sorumluluk duyabilme
,Ta111~1 kazanma derecesi
5. Cevresindeki sorunlarla ilgilenebilme

,Ta111~1 kazanma derecesi

s.o

YO
B.O

s. o

Cevre sorunlanru c,;ozticti nitelik
~eler gelistirebilme davrarusi kazanma

sd: 3,663

J

YO
B.9

YO
B.O

s. o

P<0.005

63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249
63
209
249

I

X

2, 77
2,49
2,98
2, 86
2,67
3,05
2, 87
2, 53
2,99
2,99
2,84
3, 10
2, 87
2, 73
3, 13
3,04
2, 87
3,32
3, 01
2, 73
3, 12
2, 76
2,56
3,04
2,94
2,56
2,99
2, 89
2,61
3,03
2,85
2,63
3,05
3, 10
2, 79
3,20
3, 15
2,92
3,34
3, 13
2, 85
3,21
2,92
2,68
3,05
2,66
2,37
2,68

I

ss

IF

0,91
o, 81 I
0, 88
0, 85
o, 89 I
0, 87
0, 86
o, 93 I
0, 89
1, 02
o, 93 I
0,95
0, 83
o, 86 I
0, 89
0, 89
o, 92 I
0,95
0, 84
o, 86 I
0,87
I, 06
o, 98 I
0,91
0, 86
o, 96 I
0,91
0, 89
o, 95 I
0, 92
0,94
o, 93 I
0,90
0,93
o, 94 I
0, 87
0, 82
o, 93 I
0,91
0,86
o, 95 I
0,88
0, 86
o, 93 I
0,97
0,91
o, 98 I
I_, 02

14, 79
7, 78
10, 98
3,29
8, 84

9, 91
8,64
11, 42
10,25
9,03

9,69
9,02
8, 70
6,63
7,35

7, 18
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2. Y eteneklerini geli~tirebilme davramsr kazanabilme derecesi

Bu soruya verilen yamtlarm ortalamalanna gore yoneticilerin (x=2, 86), brans
ogretmenlerinin (x=2, 67) ve snufogretmenlerinin
hsmalarla yeteneklerini

(x=3, 05) ogrencilerin bu

gelistirme davramsmi orta derecede kzandiklanru

lirtmislerdir.

Analiz sonucunda brans ogretmenleri ile smif ogretmenleri gorusleri arasmda
amh fark bulunmustur, Yonetici gorusleri farkh degildir.

gore ilkogretim

okullarmda

ogrenciler

egitici

cahsmalarla

teneklerini orta derecede kazanilmasi beklenen amacm tam gerceklesmedigi
ucunu ortaya koymaktadir.

3. Planh Cahsma Davramsi Kazanma Derecesi

Bu amacm gerceklesmesi konusunda, yoneticilertx=Z, 87), Sunf ogrtmenleri
derecede, Brans ogretmenleri (x=2, 53) az derecede yamtnu

Analiz sonucunda brans ogretmenleri gorusleri ile simf ogretmenleri goriisleri
mdaki fark anlamh

bulunmustur,

Yonetici

gorusleri

diger deneklerin

- lerinden farkh degildir.

Planh

cahsma

ahskanhgi

ilkokullarda

birinci

kademede

kazamlmaya

anan, ikinci kademede arttmlmasi ve gelistirilmesi beklenen bir davrarustir.
e orta derecede kazamlan bir davrarusm daha sonra az derecede kazamlmasi
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dusundurucudur. Kazamlan bir davramsm gerilemesi degil daha iyi bir diizeye
gelmesi beklenir.

4. Ferdi girisimde bulunabilme davramsi kazanma derecesi

IIkogretim okullarmda ogrencilerin ferdi girisimde bulumabilme davramsnu
kazanma derecelerine iliskin yamtlarm ortalamalanna gore; yoneticiler (x=2, 99,
~ ogretmenleri

(x=2, 84), smif ogretmnleri (x=23, 10), orta derecede

bzand1klan gcrusundedirler.

Analiz sonucunda barans ve simf ogretmenleri gorusleri arasmdaki fark
arnh bulunmustur, Yoneticilerin gorusleri ogretmenlerin gorusunden farkh
. . ildir, Buradan ogrencilerin bu cahsmalarda

ferdi girisimde bulunabilme

vrarusmi orta derecede kazandiklan sonucuna ulasilnusnr. Ogrencilein ferdi
bulunabilme

davramsmi

kazanmalan

onemlidir.

Bu

davrams

dmlmaya cahsilmahdir.

5. Yeni durumlara uyum saglama davramsi kazanma derecesi

Egitici cahsmalarla ogrencilerin yeni durumlara uyum saglama davramsmi
f

1MLA111ua derecesine iliskin soruya verilen yamtlarm ortalamalarma bakildigmda
.•. - eticilerin (x=2, 87), brans ogretmenlerinin (x=2, 73), ve simf ogretmenlerinin
-3, 13), goruslerine gore orta derecede kazandiklan gorulmektedir.

Yapilan analiz sonucunda brans ogretmenleri ile simf ogretmenleri gorusleri
mda anlamh bir fark bulunmustur, Bu soruda da yonetici gorusleri diger iki
k grubundan farkh degildir,
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Buradan ilkokullarda ogrencilerin yeni durumlara uyum saglama davramsmr
orta

derecede

kazandrklai

gorulmektedir.

Verilen

yamtlann

agirhkli

ortalamalanna gore brans ogretmenleinin bir bolumu bu davramsm az derecede
kazamldigim belirtmeleri ile ortalamanm diger denek yarntlan ortalamalanndan
dusuk bulunmasmi etkiledigi orta derecede kazanilan bu davramsm istenilen
diizeyde gerceklesmedigi sonucuna vanlrrustir. Bu davramsi kazanan bir ogrenci
r ortamda kendisini kamtlayabilme, problem cozebilrne somut bilgiden soyut
ilgiye transfer yapabilme becerisinide kazanmis olacaktir.

6. Kendine giivenebilme davramsi kazanma derecesi

Ogrencilerin bu cahsmalar sonucunda kendilerine giivenebilme davramsi
lazanabilme konusunda yoneticilerin (x=3, 04) brans ogretmenlerinin (x=2,
)sm1fogretmenlerinin(x=3, 32) goruslerinin ortalamalanna gore orta derecede

Analiz

sonucunda

brans ve sirnf ogretmenleri

arasmda

anlamh

fark

unmustur. Yoneticilerin gorusleri farkh degildir.

ilkokullarda birinci kademede bu davranis 90k kazarnlirken, ikinci kademede
a az kazamldigi sonucuna vanlrrustir.

baskalanna
amaclanndan

giivenebilme
biridir.

Bu

davramsi
davrarusm

kazanmalan
istenilen

egitici
diizeyde

eklesmedigi buna karsm kendine giivenebilen bir ogrencinin her konuda
th olmasi beklenir.
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7. Baskalarma giivenebilme davramsi kazanma derecesi

ilkokullarda

egitici

cahsmalar

sonucunda; Y oneticiler

( x=3,

01) Brans

-- etmenleri (x=2, 73) ve Simf ogretmenleri (x=3, 12) goruslerine gore ogrencilcr
davramsi orta derecede kazanmaktadirlar.

Analiz sonucunda brans ve suuf ogretmenleri gorusleri arasmda anlamh fark
lunmustur. Yonetici gorusleri ile ogretmenlerin gorusleri farkh degildir.
Buradan ilkokullarda birinci kademede 90k dereceye yakm kazamlan bu
vramsm ikinci kademede az dereceye yakm bicimde gerceklesdirgi sonucu
nlmistrr. Bir cocugun buyudukce baskalanna

guven duygusu kazanmasi

klenirken bu sonuca gore tersine gelisrnekte oldugu kamsma vanlrrustir.

Ogrcncilerin once kendine, daha sonra baskalanna guven duymalan beklenir.
- itici cahsmalann amacma ulasmasi ile bu davrams kazandmlabilecektir.

Bos zamanlarmi yararh bir sekilde degerlendirebilme davramsi kazanma
erecesi

Ogrenciler bos zamanlanm degerlendireblrne davramsmi YO (x=2, 76) ve So
-rii~lerine gore orta derecede BO (x=2, 56) goruslerine gore daha az derecede

Analiz sonucunda brans ogretrnenleri gorusleri ile simf ogretmenleri gorusleri
mdaki fark anlamh, yonetici gorusleri ile diger deneklerin arasmdaki fark

llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
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7. Parasal sorunlarm okul kooperatifi gelirleri ile ~ozme yoluna gidilme
derecesi

Parasal

sorunlarm

cozumunde

kooperatif

gelirlerinden

ne

dereccede

yararlamldigi sorusuna;Y6 (x=2,32).B6 (x=2,04) ve smif ogretmenleri (x=2,15)
az derecede yararlanildigi yarutnu vermislerdir.

Y apilan analiz sonucunda brans ve suuf ogretmenleri gorusleri arasmda
anlamh fark bulunurken yonetici ile diger deneklerin gorusleri arasmda fark
bulunmarrustir.

Brans ve smif ogretmenlerinin az derecede gerceklestigini belirttikleri bu
uygulama icin yoneticilerin

orta derecede goriis belirtmelerinin

gercekleri

yansrtmadigi denetimlerde kooperatif gelirlerinin aynntih incelenmedigi kamsma
vanlrmstir.

Egitici cahsmalardan Kooperatifcilik Kolu Yonetmeliginde bu kolun sosyal ve
kulturel hizmetler fonunda %25 lik bir paym biriktirilecegi ,bu paym okul
giderleri.egitici

kol

ve

saghk

giderleri

gibi

giderler

icin

kullamlacagi

belirtilmistir.Bu yonetmelige karsm bu fondan ilgililerin habersiz oldugu ve
yararlanilmadigi gorulmustur.

8. Bu eahsmalarla
Bu cahsmalann

diger derslerin baglannsunn

derslerle baglantisirun kurulabilme derecesi,B6

goruslerine gore az,YO (x=2,94) ve
gerceklesmektedir,

kurulabilme derecesi

SO

(x=2,45)

goruslerine gore de orta derecede

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1!~~
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Y apilan

analiz

sonucunda

yonetici

ile

brans

ogretmenleri

goru~leri

arasmda.brans ogretmenleri ile simf ogretmenlri gorti~leri arasmda, anlamh fark
oldugu bulunmustur. Yonetici gorti~leri diger deneklerin gorti~lerinden farkh
degildir,

Buradan, ilkokullarda birinci kademede.egitici

cahsmalarla

diger dersler

arasmda orta derecede baglanti kurulabilirken,ikinci kademede daha az kuruldugu
sonucuna varrlrmsttr,

Birinci kademede 1. suuftan, 5. simfa kadar derslerde toplulastirma csastrr,
6megin hayat bilgisi,sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinde islenen tmitelcr
diger dersler icin ana konuyu olusturur. Turkce dersinde unite ile ilgili bir parca
i~lerken,matematik dersinde unite ile ilgili problem cozulur. ikinci kademede ise
birbirinden

bagimsiz

dersler

farkh

ogretmenler

tarafmdan

islenir.

Ikinci

kademede dersler arasmda baglanti kurmak mumkun degildir. Okullarda ikili
ogretim

uygulamalan

dersler

gii9le~tirmektedir. Derslerle

dismda

baglantisi

ogrencinin

kurulamayan

okulda
bu

kalmasmi

cahsmalar

zaman

bulamama sorunu ile de uygulanamaz durumdadir. Ozellikle ilkokullarda ikinci
kademede bu soruna cozum getirmelidir.

9. Bu -;ah~malarm ogrencilerin ders hasarilarmr olumlu yonde etkilendigi
gorii~iine ilgililerin katilma derecesi
Bu soruya YO (x=3,23),BO

(x=2,75),S0

(x=3,04) bu 9ah~malann

ogrencilerin ders ba~anlanm olumlu yonde etkiledigi goru~une orta derecede
katilmaktadir lar.
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Analiz sonucunda, brans ogrctmcnlcri ile smif ogretmenleri gorusleri arasmda,
smif ogretmenleri ile yonetici gorusleri ile brans 6gretmenleri gorusleri arasmda
ve yonetici gorusleri ile snuf 6gretmenleri gorusleri arasmda anlamh fark
bulunmustur. Deneklerin bu goruse 90k derecede degil.orta derecede katilmalan
anlamhdir.Buradan bu cahsmalann geregi gibi uygulanmadigi icin ders basansma
etkisinde pek farkma vanlmadigi gorulmustur.Egitici cahsmalann

geregi gibi

uygulanmasi ile ogrencinin ders basansi olumlu etkilenecek,bu etki gelecek

yasantrsmda da surecektir.Haluk Yavuzer'in

bir arastirmasmda

da basanh

ogrencilerin %88'inin simf d1~1 etkinliklerde aktif ve lider olduklan saptanrrustir

10. Egitici kol raporlarmm hazrrlamsmda

eski raporlardan yaralamlma

derecesi

Egitici kol raporlarmm hazirlarusmda eski raporlardan.B'O (x=3, 16) ve simf
""" etmenlri

(x=3,38)

orta derecede

yararlamldigim.Yt)

(x=3,44)

ise 90k

recede yararlamldigun belirtmislerdir,

Yapilan analiz sonucunda brans ogretmenleri gorusleri ile yonetici ve smif
"' etmenleri gorusleri arasmda fark bulunmustur.Brans 6gretmenlerinin gorusleri

ger deneklerden farkh degildir.

S0nu9 olarak, ilkokullarda egitici kol raporlarmm
yararlanildigi.kol
ile

raporlannm

yoneticilerin

bu

bir

hazirlanmasmda

orneginin

uygulamanm

eski

okul

yonetimine

farkmda

olduklan

unulmcktcdir.Ogrctmcnlcrin eski raporlan tekrarlama yerine calismalarla ilgili
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arastirma

yapmalan,yenilikler

getirmeye

cahsmalan

gerektigi

kamsma

vanlmisnr.

Egitici cahsmalar uygulamasmda karsilasilan sorunlara iliskin bulgular genel
olarak degerlendirilmis Tab lo 11 'de gosterilmistir,
TABL0-11
GORUS VE ONERiLERE iLiSKiN GENEL DEGERLENDiRME SONU<;:LARI

N

SINIF

OGR

GENEL

I

X

I

S.S

I

F

63

3,16

0,57

4,69

209

2,86

0,63

4,69

249

2,93

0,58

4,69

521

2,94

0,60

4,69

P<0.005

sd: 2.972

ilkokullarda egitici calrsmalann uygulanmasi sirasmda.Yt) (x=3,16),BO
(x=2,86) ve SO (x=2,93) sorunlarla orta derecede karsilasildigim belirtmislerdir.
Yapilan analiz sonucunda yonetici gorusleri ile brans ve suuf ogretmenleri
gorusleri arasmda fark bulunmustur,

S0nu9 olarak, ilkokullarda egitici cahsmalar uygulamalarmda

sorunlar

bulundugu kamsma vanlrmstir. Bu sorunlar kisaca soyledir.okul yoneticilerinin
bu cahsmalar konusunda az yardimci olmakta,ikinci kademede yer sorunu ile
daha 90k karsilasmakta,

bu cahsmalar icin zaman bulunamamakta,

egitici

cahsrnalarla ilgili yaymlara, arac ve gerece ihtiyac bulunmakta, parasal sorunlarm
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cozurnunde egitici kol etkinliklerinden gelir elde etme yoluna gidilmemekte,
kooperatif gelirlerinden yararlamlmamakta,
basansuu

ilgililer bu cahsmalann

ogrenci

olumlu yonde etkiledigi gorusune orta derecede katilmakta, kol

raporlan hazirlamrken eski raporlardan yararlarulmamaktadir, ilkokullarda egitici
cahsmalann

amaca uygun yurutulebilmesi icin bu sorunlarm coztimlenmesi

gerektigi sonucuna ulasilrmstir.

E. Egitici eahsmalarla ilgili gorii~ ve dnerflere iliskin bulgular

Bu kisimda egitici calismalarla ilgili gorii~ ve onerilere karsm 6 soruyla ilgili

Bu kismm amaci; ilkogretim okullarmda gorev yapan yonetici, brans ve suuf
etmenlerinin egitici cahsmalarla ilgili gorii~ ve onerilerini ortaya koymaktadir.

Egitici kol eahsalrmda ogretmenlerin yeterli oldugu gorii~iine kanlma
derecesi

Ogretmenler egitici cahmalar konusunda.Yt) (x=2,89),BO (x=2,86) ve smif
tmenlerinin (x=2,90) goruslerine gore orta derecede yeterlidir.

analizi sonucunda tum deneklerin gorusleri arasmda fark

"'·tici cahsmalann

uygulamalannda

arac-gerec yer-zaman gibi sorunlarm

olumsuz olacaktir, ancak iyi yonlendirilmemis bir cahsmanmda basanh
acagi dusuntllmektedir. Hizmetici egitimlerde bu konuya yer verilmesi,
enlerin

yeterli

hale

getirilmesi,

ilkokullarda

rehber

ogretmenlerin
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goevlendirilmesi ve kol rehber ogretmenlerine ve ogrencilere yardimci olmasi,
ogretmenlerin yaym, yetisme, rehberlik ihtiyacmm giderilmesi gerekmektedir.
TABLO 12.
EGiTiCi <;::ALI~MALARLAGORU~ VE ONERiLERE YONELiKYONETiCiBRAN~ VE SINIF OGRETMENLERi GORU~LERiNE iLi~KiN VARYANS ANALiZi
SONU<;::LARI
l .Egitici kol cahsmalarrnda
tlgretmenlerin yeterli oldugu
2tlrilsilne kanlma derecesi
2.Egitici kol cahsmalan icin
ayn bir ilcret odenmesi
gerektigi gorusune katilma
derecesi
3.Egitici kol cahsmalanmn
gerekliligi gorusune ilgililerin
katilma derecesi
egitici
kol
4.yoneticilerin
eahsmalanna yeterli destek
saglad1g1 gorusune katilma
derecesi
5.Milfetti~lerin egitici kol
gerektigi
yah~malarm1
denetledikleri
bicirnde
gorusune katilma derecsi
egitici kol
6.Milfetti~lerin
yah~malar1 ile ilgili gerekli
rehberligi yaptiklan gorusune
katilma derecesi

YO
BO

ss

YO
BO

ss

YO
BO

ss
YO
BO

ss

YO
BO

ss
YO
BO

ss

ss

f
1,46

N
63
209
249
63
209
249

X
2,89
2,86
2,90
3,86
3,84
3,84

0,92
0,94
0,94
1,10
1,10
1,33

63
209
249
63
209
249

3,54
3,21
3,24
3,42
3,84
2,80

1,14
1,17
1,12
1,05
1,05
1,09

63
209
249

2,65
2,46
2,52

1,10
l,05
1,12

5,80

63
209
249

2,38
2,06
2,04

1,07
1,05
1,07

26,81

9,50

1,71

8,91

P<0.05

Sd: 3.661

2. Egitici kol eahsmalarr i~in ayrr bir iicret odenmesi gerektigi gorii~iine
kanlma derecesi
Bu goriise SO (x=3,34).orta derecede katilrrken,YO (x=3,86) ve BO (x=3,84)
cok derecede katilmaktadirlar.

Y apilan analiz sonucunda yonetici gorusleri ile suuf ogretmenleri gorusleri,
brans oretmenleri

ile suuf ogretmenleri

gorusleri

arasmda

anlamh

fark
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Bu sonuclara gore ogretmenlere ayn bir ucret odenmesi gerekmektedir. Egitici
cahsmalar icin ders saati aynldigmda boyle bir iicrete gerek kalmamakta ancak
dersler dismda yapildigmda ise ayn bir iicret odenmesi gerektigi sonucuna
ulasilrmstir.

3. Egitici kol eahsmalrmm gerekliligi gorii~iine ilgililerin kanlma derecesi

Egitici cahsmalann gerekliligi konusunda BO (x=3,21),S0 (x=3,24) orta
derecede ,YO (x=3,54) ise 90k derecede katilmaktadirlar.

V aryans analizinde tum deneklerin gorusleri arasmda fark bulunamanustir.

Egitici cahsmalar

ogrenciyi bir iist kademeden

90k gelecek yasamaya

hazirlayan cahsmalardir.Bu cahsmalann gerekliligine 90k derecede inanmayan
ilgililerin bu cahsmalar icin gerekli cabayi gostermeyecekleri dusunulmektedir.
ilgililere bu cahsmalann amaci.yaralan yeterince aciklanmahdir.

3. Ybnetlcilerin egitici kol eahsmalarma yaterli destek saglad1g1
gorii~iine kanlma derecesi

Yoneticilerin
(x=2,80)

yeterli destek sagladigi gorusune; BO (x=2,84) ve SO

orta derecede,

YO (x=3,42)

ise 90k derecede

katildiklanm

belirtmislerdir,

Y apilan analiz sonucunda yonetici gorusleri diger deneklerin gortislerinden
farkh bulunurken, brans ogretmenleri ve suuf ogretmenlerinin gorusleri arasmda
fark yoktur.
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Yoneticilerin kendilerinin 90k derecede destek sagladigim belirttigi halde
ogretmenlerin

orta derecede brans ogretmenlerinin ise az derecede destek

sagladigmi belirtmesi ilgi cekicidir, Yoneticilerin bu calismalar icin gerekli
ortarm, arac ve gereci sagladiklannda basanh cahsmalan

tesvik ettiklerinde

egitici cahsmalara olumlu katki saglanus olacaklardir,

5. Milf ettislerin egitici kol eahsmalarmi gerektigi bieimde denetledikleri
goril~ilne kanlma derecesi
Bu goruse; YO (x=2,65),orta derecede.Bt) (x=2,46) ve suuf ogretmenleri
(x=2,52) ise az derecede katilmaktadirlar.

Analiz sonucunda yonetici gorusleri ile brans ve smif ogretmenleri gorusleri
arasmda ki fark anlamh bulunmustur.

Buradan ilkokullarda

egitici cahsmalann

denetiminin

yapilmadigi bicimde ulasilnustir. Denetim,uygulamalan

gerektigi bicimde
keyfilikten kurtanp,

yapilan cahsmalara donusturulecegi dtlsunulmektedir.
TABLO 13.
GORUS VE ONERiLERE iLiSKiNGENEL DEGERLENDiRME SONU<;LARI

YONETiCiLER
BRANS OGR
SINIF OGR
GENEL

N
63
209
249
521

X
3,12
2,88
2,81
2,89

ss

F
5,24
5,24
5,24
5,24

0,67
0,62
0,67
0,65
P<0.05

Sd: 3.661

S0nu9 olarak ilkokullarda egitici cahsmalar konusunda ogretmenlerin yeterli
olmadigi, ogretmenlere ayn bir iicret odenmesi gerektigi.bu calismann gerekliligi
gorusune

ilgililerin

90k derecede

katilmadrgi.yoneticilerin

yeterli

destegi

saglamadigi.mufettislerin gerekli denetim ve rehberlik gorevini tam olarak yerine
getirmedigi kamsma vanlrmstir.
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BOLUMV

Arastirmanm bu bolumunde yapilan cahsmalar ozetlenmis.arastirma sonuclan
aciklanmis ve oneriler gerceklestirilmistir.

A.OZET
Egitici cahsmalann ilk, orta lise dengi okullardaki ogrencilerin yeteneklerini
gelistiren onlara gerekli bilgi ve ahskanhklar kazandiran, topluluk halinde yasama
kurallanni

ogrenmesini

saglayan,

dersler

dismda

yapilmasi

zorunlu

faaliyetlerdendir. Bir okulun egitim programmda dersler kadar onemli olan bu
cahsmalar, etkili uygulanmamakta, gereken onem verilmemekte ve amaclanna
ulasmarnaktadir.

Bu arastirmanm amaci; ilkokullarda yapilan egitici calismalann genel bir
degerlendirmesini

yapmak, sorunlan belirleyerek amaca uygun yapilmasma,

gelistirilmesine katkida bulunmaktir. Bu amac dogrultusunda asagidaki sorulara
yamtlar aranrmstir.

-Egitici cahsmalar yonetmeliginde belirlenen amaclara ulasilmakta midir?

-Egitici cahsmalar amaclar dogrultsunda uygulanmakta rmdir?

-Uygulamalarda karsilasilan sorunlar nelerdir?

-Egitici cahsmalarla ilgili yonetici, brans ve smif ogretmenlerinin gorusleri
nelerdir?
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Bu sorulara yamt alabilmek icin oncelikler konu ile ilgili yasak metinler
incelenmis, kaynaklar taranmis, gelistirilen anket formu orneklcmi olusturan
deneklere uygulanmis, elde edilen veriler analiz edilmis, bulgular sunulmus ve
yorumlanrrustir.

B. SONU<;LAR
ilkokullarda, egitici cahsmalann

degerlendirmesini yapmak amaciyla anket

uygulanan, 62 yonetici, 209 brans ve 249 smif ogretmeninin goruslerine gore
sonuclar 4 bashkta sunulmustur.

1. Amaelara iliskin Sonuelar
Egitici cahsmalar sonucunda ogrenciler, yeteneklerini gelistirebilme, ferdi
girisimde bulunabilme, yeni durumlara uyum saglama, kendisine ve baskasma
giivenebilme, kendi gouslerini baskalanna etkili bir sekilde anlatabilme, farkh
gorii~ ve anlayislan hosgoru ile karsilayabilme, sosyal iliskilerde anlayish, saygih
ve 6l9iilii olabilme, grupca verilen gorevleri tamamlamak icin istekli cahsabilme,
gruba

karsi

sorumluluk

duyabilme,

cevresindeki

sorunlarla

ilgilenebilme

davramslanm orta derecede kazanmaktadirlar.

ilkokullarda
anlayabilme,

birinci
planh

kademede
cahsabilme,

ogrenim
bos

goren

zamanlanm

ogrencilenn
yararh

kendilerini
bir

sekilde

dcgcrlendirebilme, baskalanru dikkat ve istekle dinleyebilme, cevre sorunlanm
96ziicii nitelikte projeler gelistirebilme davrarusim orta derecede, II kadmede
ogrenim goren ogrencilerin az derecede kazandiklan sonucuna ulasilmisnr.
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ilkokullarda

yapilan

egitici cahsmalar

amacma

birinci kademede

orta

derecede ulasrrken, ikinci kademede az derecede ulasmaktadir.

2. Uygulamalara iliskin sonuelar

ilkokullarda egitici cahsmalara ogrenci seciminde ogrenci ilgi ve isteklerine
birinci kademede orta derecede, ikinci kademede 90k derecede dikkate almdigi,
ozel yetenek gerektiren cahsmalara ogrenci seciminde simf ve rehber ogretmen
isbirliginin orta derecede yapildigi, her ogrencinin en az bir kolda gorev almasma
90k derecede onem verildigi, ogrenciler yetenekleri dogrultusunda bu cahsmalara
birinci kademede orta, ikinci kademede 90k derecede tesvik edildigi, ogrencilerin
egitici kollarda aktif olarak orta derecede gorev aldigi ve egitici kol raporlarmm
hazirlamsmda orta derecede katidigi egitici kol etkinliklerinin okul cevresinde
orta derecede duyuruldugu, basanh olan ogrencilerin az derecede odullendirildigi
sonuclanna ulasilrmstir.,

3. Uygulamada Karsrlasilan Sorunlara Iliskin Sonuelar

ilkokullarda okul yonetiminin egitici cahsmalara orta derecede yardimci
oldugu.bu cahsmalar 19m yer ve zaman sorunu orta derecede karsilasildrgi,
cahsmalann

yurutulmesi sirasmda

ilgili yaymlara ve arac gerece birinci

kademede orta derecede, 2.kademede 90k derecede ihtiyac duyuldugu, parasal
sorunlarm cozumunde egitsel kol etkinliklerinden gelir elde etme ve kooperatif
gelirlerinden yararlanmanm

az derecede gerceklestigi, bu cahsmalarm diger

derslerle baglantismm 1. kademede orta, 2. kademede az derecede kurulabildigi,
bu cahsmalann

ogrenci basansuu

olumlu yonde etkiledigi

gortistine tum
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deneklerin orta derecede katildigi, egitsel kol raporlannm hazirlamstnda eski
raporlardan yararlamldigt sonrn;larma ulastlrmstir.

4. Gorii~ ve onerilere iliskin sonuelar
ilkokullarda gorevli 6gretmenlerin egitici cahsmalar konusunda orta derecede
yeterli oldugu bu 9ah~malar icin ogretmenlere ayn ucret odenmcsi gerektigi, bu
9ah~malann gerekliligi gorusime ilgililerin orta derecede katildrgi, yoneticilerin
yeterli destegi orta derecede sagladigi, rehberligi az derecede ger9ekle~tirdigi
sonu9lanna ulasilmisur.

C.ONERiLER
Ara~tirma sonucunda

elde edilen bulgular

1~1gmda asagidaki

oneriler

geli~tirilmi~tir.
1. Egitici 9ah~malarm ama9lan,diger derslere olumlu etkileri konusunda
yoneticiler ve ogretmenler bilgilendirilmeli,ogrencilerin

yararma olan

amaclan ogrultusnda gerekli davram~lar kazandmlmahdir.
2. Egitici kollara 6grenci secirninde 6grencilerin ilgi,istek ve yetenekleri
dikkate almmah.ozcl yetenek gerektiren 9ah~malarda simf ve rehber
ogretmenler isbirligi yapmah,ogrenciler yetenekleri dogrultusunda tesvik
edilmelidir.
3. Ogrenciler en az bir kolda gorev alarak aktif bicimde 9ah~malan
saglanmah,egitici kol raporlannm hazirlanmasi dahil tiim 9ah~malar da
ogrenciler gorev almah,eski raporlar aynen tekrar edilmelidir.
4. Egitici 9ah~malarla ilgili etkinliler okul icinde ve okul cevresinde
duyurulmah,ba~anh ogrenciler odiillendirilmelidir.
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5. Bu cahsmalarda okul yonetimi ,ogretmen ve ogrencilere gerekli ortami
hazirlamahdir.
6. Egitici cahsma uygulamalan icin diger dersler gibi ders progranu icine
alarak yada hafta sonu gibi uygun zamanlar aynlarak zaman sorununa
cozum getirilmeli,ders

saati dismda uygun

zaman

aynldigmda

ise

ogretmenler icin ayn bir i.icret odenmelidir.
7. Egitici calismalar icin ihtiyac duyulan yaymlann hazirlanmsmda Milli
Egitim Bakanligi talim ve terbiye kurulu baskanhgmca gerekli cahsmalar
yapilmahdir.
8. Egitici cahsmalarda kullamlacak arac gerec alum
kaynaklar

icin

egitici

kol

faaliyetleri

ve

19m gerekli parasal

kooperatif

gelirlerinden

yaralamlmahdir.
9. Egitici kollarda gorev alacak rehber ogretmenler konu ile ilgili hizmetici
kuruslardan gecirilmelidir.
10. Ilkogretim mufetisleri egitici kol cahsmalarmm denetimi ve rehberligine
agirhk vermeli, mumkun oldugunca uygulamalan izlenmelidir.
11. TC ile KKTC belirli gi.inler ve haftalar birlestirilmeli ve bu konuda ortak
politikalar izlenmelidir.
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Sayi:35/211412

Tum \11:dek Llsesl ve Pratik S1tn11I Okulu
MUdUrlilklerin11,

21102-2003 t\~etim yihnda enaokul, llsc

olan "Yslhk

(:Hh§Jtlll

\C meslck llsclerimizde yUrtlrlO~e girecek
Takviwi ve Resmi Tatll GUaleri" r;,izelgesi ek.te suaulmus

bulunmaktndir.

·

Bilgi edinilmesini ve gere~ini sayg1 ile rica ederim,

~¥

Ali A. Yilnel
Miidilr

Eki: Y1llilc Cahsma Takvimi ve Resmi Tatil Ot1nleri

MT/NK

-----··-·-----------------------------------

Tel

(90) 097.) '.\21\ .11 J6 - 22& R2257
Fax
(90) (3\12) 227 8727
E-maH meb'iJ:mrbnrt,nrt

I ,dlrn~a-KIRIUS

73

MlLLi EGiTiM VE K0LTUR HAKANU (;t
2002-2003 c)(;RJ~TtM Y[Ll
ORT AOKUL-LiSE VE MESI.EK LiSESi
YJLUK <;:ALI$MATAKViMi VE RESMi TATft GilNLERi
16 Eyliil 2002 (Pazartcsl]

Ogretmenler Kurulu ve Haftahk rl,,r.1 iijJ.g;tt1m ,iwlgesinin

6~retmcnlcrc dat1tilmas1

'

17 Eylill 2002 (Sah)

2002-2003 ders ,-·t11 ve derslerin baslamast

23 Eyhil 2002 (Pazartesi)

Endustri Meslek Liselcriniu "lsletmeierde
uygularnastrun baslamasr.

5 Ekirn 2002 (Curnartesi)

Dunya Ogretmenler

29 Ekim 2002 (Sah)

Cumhuriyet Bayrarru (] gUn tatil)

10 Kasun 2002 {Pazar)
"""=j

,

,j/w._

4 - 11 Kasun 2002 (P/tesi-P/tesi)

Meslek figitimi"

Gc.r.u

Ataturk'f: Anma Gi.tnii
I. D<lncm Ara Sma,·hm (6 gUn)

(Her iki tarih dahil)

15 Kasim 2002 (Cuma)

K.K.. T.C'nin ilam-Cumhuriyet Bayrnrm ( 1 gun tatil)

24 Kasirn 2002 (Pazar)

0Areunenler GUnn

4 -.7 Aralik 2002
(Carsamba-Cumartesi)

Ramazan Bayrami (Arife dahil 4 gun 1.a1.;I)

21 -25 Arahk 2002 (Crtcsi-Carsamba)

Milli Mucadele Sehitlcrini Anma vc Kibnsh Turklcrin Soykmrn GiinU
ve Haftasr

I Ocak 2003 (Carsarnba)

Y1lb~1 (I gun taril)

15 Oc:ak 2003 (Carsarnba)

Dr. Fazil Kucuk'un Olilt!1 Ytld11nilmil

16- 24 ocak 2003 (Persembe-Cuma)
(Her ikl tadh dahil)

I. Dllnem Sonu Smavlari (7 giln)

28 Ocak 2003 (Sa11)

Smav kagulannm llgrcnc.i:cre gosterilmcsi

29- 30 Ocak 2003

Kame yazinu

(Carsarnba -Persembe)
31 Ocak 2003 (Cuma)

I. donern sonu kame dagitmu

1 -15 ~ubat 2003
(Cumartesl/Cumartesij

Yan Vil Tstill

l 0- 14 ~ubat 2003 (Pazartesi-Cuma)

Kurban Bayranu (Arife dar.il 5 gtln tatil)

17 ~ubal 2003 (Pazartesi)

n. Diincmin

17 Subat ··· 18 Nisan 2003
(Pazartesi-Cuma) (Her ik.i tarih dahil)

Otelcilik Turizm Okulu Il. Simf ogrenci•eri staj ~ai;:;:inas1

Bllflamas1

74

,fob1:1.t 2003 (Persembe)

Turn Mesick Liselcrinin ''!~letmc\c:d.~ lvfos:.~k Egitimi" uygu.amasrrun

baslamasi
31 Mart - 7 Nisan 2003

Il, Donem Ara Srna1'lim (Ii gciirr)

(P/tesi-P/tesi) (Her ikl tarih dahil)
11 -- 18 Nisan 2003 (Cuma-Curna)
(Her iki tarih dahil)

Ortaokuilar arasi Bilgi Yansmasi

08 Nisan -- 30 Mayis 2003
(Salt -- Cuma)

Ticaret Liseleri Otelcilik --- Turirrn 2.,'.;Wmii ,,)11 s1.n1f ogrmcile.:i.nin i$
yerlerinde sta] \:ah'jrr:ala,;

16 Nisan 2003 (Carsamba)
!7 Nissa 2003 (Peqembe}

Mes.1ck Liselcri JJi)gi

18 Nisan 2003 (Cuma)

Ortaoku\lar aresi Fen Bilg\si Yansma Smavi

23 Nisan 2003 (Carsamba)

Ulusai Egem~nlik ve <;ocuk Baynum ( 1 gun tatil)

J Mayis 2003 (Persernbe)

ltvi ve Bahar

2 - 16 Mayrs 2003 (Cuma-Cuma)

Orta III. Sm1flnn-:i Mesleki Teknik okullanm inceleme gezisi.

14 Mayrs 2003 (Carsarnba)

Mevlit Kandili (l gi1n tatll)

19 - 20 Mayis 2003 (P/tesi-Sah)

Ataturk'u Anma, Genclik ve Spor Bayrauu

21 Mayis 2003 (Carsamba)

Ogrenci disiplin, davrania ve deva-n - devamsizhkla ilgili 11~n:tn1enkr
kurulu toplantrsi

22 - 30 May •• 2003
(Persembe-Cuma) (Her iki tarih
dab fl)

Il. Donem Sonu Smavl1m (7 g-Un}

2 Haziran - 3 Haziran 2003
(Pazartesl-Sah) (Her iki tarih dahi!)

Sorumluluk Subvt (2 giln)

4 Haziran 2003 (Carsarnba)

Smav kag1tla11mn cgre:icile:.·e, gostertlmesi

5 Haziran 2003 (Persembe)

Kame Y azmn

6 Haziran 2003 (Cama)

II. Donem Sonu Kame .Dugtt1mL
Smav komisyoncndaki egretrnenlerin, bi.icti.n.lem::ye kalun ii;,\rcr.cifori

ve

B.!'c-~Pi Y~~n..pr.utSJ

Bayranu ( I gOn taril)

smav hakkmda bilgllendirmeleri,

9 Haziran 2003 (Pazartesi)

BiltUnlcme smavlan ile i:'gili CJgr,tmenl.::r [:~1.mtl Toplanusi

lO - J 6 Hsziran 2003 (Sah-Pztesl)

.Blltilnleme Smavlar. (5 giln)

(lier iki tarih dahil)

17-18 Haziran 2003 (S11l1-<;:a11amb•) Ortaokul
(l giln)
?O f-fa?.iran ?.003 /Cuma)

VE

Lin sou sunflarm ek liil:HiDleme vr eugcl sinavtan

Ortaokul ve Liselerin karne ve diploma d.a[ltmu
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.taziran 2003 (Cuma-Carsambe)
• iki tarih dahil)

Ortaokul ve Liseierin dipb:·:.~ torenleci

'2:l-24Haziran 2003 (P/k.si- Salt)

Fen Liscsi ve Anado'u Liselcri smrrvlarraa basvuru gi.inlr.ri

23-24-25 Hazlran 2003
(P/tesi-Sal1-C,:ar~amba)

Orta l., Lise L S011lam1 ,m)·it i~k,mleri ve Ct~trnku\- lisr. ara suuflaru
kayu tazelemeleri

26 l laziran 2003 (Perscmbe)

Fen Lisesi ve Anadolu Liseierine g;:ri~ imal<lm

27-301:-l.iiziran 2003
(Cuma - Pazanesi)

Fen Liscsi Lise, l. smtf
i~lemleri

"'! A:1..,do\,,tis~,i ,.\o.rn:\Lk

1 Temmuz 2003 (Salt)

Yaz Tatilinin hz.flllltias,

20 Femrnuz 2003 (Pazar)

Ban~ ve OzgUrlilk B.iyn,rm (I gi.in taul)

I /\gustos 2003 (Cuma)

Toplumsal Direnis Bayrauu ( l gU.n ti:il)

30 Agus'.os 2003 (Cumartesi)

Zafcr Bayram: (1 gun tatil)

suuilanna b')'lt

1-12 Eyl!il 2003 (P'tesi-Cuma)
15 Eylul 2G03 {Pazartesi)

Owetmenler Kurulu ve Haftahk Ders Dagituu <;:izdgcsi'nir.
o~ere
datitil~i

I 6 Eyliil 2003 (Sah)

2003-2004 den yda ve '1enle1iia b~laruas1

~OT: Sinavlar Oil.JO - 12.30 1:aat/,,ri aras,nda dUt,mlmir.
!. Ara smavlarl» ilgili s11U1v prcgrami g!lnde iki sina.\· olacak sesllde ayarlamr. Ancak ara smav
tarihlerinin yetersiz olrnasr halinde Din l<Olrt!TU ve Ahl!!k: BJ:i>'isi, Milli Gc,edi'.:, Bilgisayar, Beden
Egitimi, Mti2ik ve Uygulamah derslerin ar& s~vlan smav tarihinden tr.cc Yey;1 soma uygulanan elm
saatleri ieinde yapdabilir.
2.

EndOstri Mesick Liselerinde d,hem sonu

S1Jl4Y1Drl

gc;reli haliude. bir gtiu uzaulabilir

J. Isletrnelerde Meslek Egitimi uygulamasmda bulunan ,'.)j,-e,nci:e:dn smavlar: i~red:,rinde
yaprlacakur.

4.-

S Haziru 2003 PerfH1be gilnU ogretmenlen,,l10tunklne sinavlun ile i;~;ili toplar.t: tarihi,
smav progranu ve diger gOrcvlcri ymh oluak d~akt:.r.

S.

Tum suuflarda "Beklemeli'' durumdaki OQn,ncileriD
BUlUnleme Smavlan dOnemindc yap1hr. ·

6.

Clgrenci Velilerinin kahb.mlaruu saglamak.arr.ac1yl&diplom£ torenlcriuin saat 18.00'dcr,
sonra yaprlmast uygun olacakur,

7.

Genet Orta{',grctim Deircsi MOdful!igij!lc ~
okill111· II. dOm:m :,,;eri~i£1de, Orta m. sun"
1igrencilerinc yllnelik t.1es1eki Telwik. 0Qrc;tim D-4iml MOdCr)O~'.fae ha.ih ehll~,<1 inccleme
gezisi duzenler, Okul yllneticileri bu gezileri }ca.~1bkt i~tl~e vaparak programlar ve it~ili
Daire Mlldorlerine bilei verir.

&ma~, Il, Doncm Sent

Smu:i'lan ile
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EK-II
B~LUM I

ld~iSEL BiLGiLER
1- Cinslyettnlz
I ) a. Kadm
( ) b. Erkck
2· Me~lektekJ kideminlz.
{ I a. 1·4 Y1J

f I b. 5-9 Y1l
I}
I)

c.lO·l4Y1l

( )
( )

b. E~iUm Onlrsans
c, E~ltlm Yi\k5ek Okul
d. Egitim Falu:.il1esi

d. l5-l9Y1l
( } e. 20 Yil
3· Mezun oldu~unuz okul
I I a. ogretmrn Okulu
( )

( J e. Di~er
4. Bulundu~unm: okulda ka~ vtldir gore,• yapiyorsunuz? [Bu soru sadece
oi;(re1mr.nltr vc '.'1-'~ncticiler tarafmdan i~an!tlenecektir.)
· ( ) a. l-4 Y1l
.
( ) l>. 5-9 Yll
( ) c, 10-14 Y1l

{ ) d. J 5· 19 Y1I
( ) e. 20 Yd
5- Bransm ..1.2. (Bu soru sadece ogtetmenler tarafmdan i~areUenecektiT.)
( ) a. S1ruf Or,retmenl
.
.
.
( ) b. Ed~b1ya1-Tiirk(c
( )
( )

c. Sosyal Bilgiler
d. Fen Bilgisi·Matematik

( )

e. \'abanCJ DII

( ) f. Giizcl Sanatlar .(Mulik. Resirn. Bed en ~gitiml}

I ) g. Din Ki.iltutu VC Ahlak
6· Bulundugunuz okulda bang:! cgiUci kolda g6rc\•lisinl2:? (Bu soru sadece
ogrctmenler tarafmdan j$aJ"ctlcnccckUr.)
( ) a. SaJ?hk ve 'J'cm.izlik Kolu

( ) b. Ku1tur, Edeblyall Yaym Kolu
( J c.. Musamere ve Temsll Ko1u
( I d. Klzilay Kolu
I I e. Spor Kolu

·

( ) f. Gezi ve lncelerne Kolu
I } g. Baska
7 .. YcinrUci olarak kac y1lchr gorev yaJnyorsunu:t.?

cuer tarafmdan ir;.aretlenecekt1r)
I ) a. l ·4 Yll

(Eu soru sadece yonetJ-

·

( } b. 5·9 Y1l
I ) c. 10- 14 Y11
( t d. l5-J9 Yd
I ) e. 20 Y1l
o· MufctU~ olarak kat yildrr gorev yap1yorsunuz? lBu soru sadecc mufetij~}cr tarafinden ,~arctlenccc:ktJr)
·
l-4 Yd

( )

B.

( )

b. 5-9 Y1l
c. 10-14 Y1l
d. l 5- l 9 Ytl

( >

l I
( ) r.. 20 Y11

l
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BOLUMII

EGiT1Ci CALI~MA.LARINAMACLARl
Bu h~h1mdt: Egltici Cal1~ma1ann amacma ulasrna dereeest 1li ilgill
sorular yer alrnaktathr.
EgJ UcJ ~aJ11:ma.larlaogrencilenn;
Hii;: Az. Orta c;ok Pc'k~ok
9- Kendikrinl antayabilme davramsi
kazanrna derecesl

l 0- YelenP.h.lertni geh~tirebibne davrams: kazanma derecesi
l l · Planh cal1l';ma davramsi
kazanina clerecrsf
12- Ferd! g1rt~imck bulunabllmc
davramsi kazanma derecesi
13· Yeni durumlara uyum sa.~lama
davrarnsi kazanrna derect':sl
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( J
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14- Kendi..I'leg\1\'enebilme davramsi
t l { l ( )
kazanma dereccst
15- Ba~kalanna guvenebUme davra( )
( ) ( )
msi kazanma dertcesl
16- Bo~ zarnanlanru yararh bir ~ekilde de.gerh:ndlrebllme davramsr
( )
I ) I l
kaeanma derecesl
1 7- Ba~kalanru dikkd vc tstekle
dinJeyebilme c:!avraru91 kazanma
( t ( ) l )
derecesl
18· Kendi gorii~lerinl baekala.nna
etktli brr r.;ekilde anlatabilme
( ) ( ) ( )
d.;,Taru!i1 kazanma derecesl
19- Farkh goril~. anlayis vc ciili~maJan ho!;goru tlc kar~11ayab11mc
l) t ) ( )
davramsi kazanrna dereccsi
20· Sosyal lli~ldlerde anlayish, sayg1h ve ul~ulu olabilme davrarusi
( }
( )
l I
kazanrna derecesi
21- Grop(;a verilcn gorr:v1cri tamamlarnak i<;in istckl: cal1~ab!lme alu~( t I l ( )
kanl1g1 kazanma dc•recesl
22- Gruba karsi sorurnluluk duyabil( I ( l { )
me davrarnsi kazanma derccesi
23- c;cvreslndck.i sorunlarla llgilr.neburne davrarus: kazaorna dereccstt ) ( ) l )
24- Cevrc sorunlanrn c:oziicu nitellkte
projeler ~dl~UrcbilnH': dawaru~1
kazanrna derccesi
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( )

( )
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l30LUM III
Ei.1TJCI KOL CALJ~MALAJUN UYGULANMASI

Bu bolumdc cAHJcl kol .;aJ>~malannm okullarda uygulanmasma
!l l~k.rn sorular yc:r almakt Rd IT.
E[:itici knl ~al1~mala.nnda:
HJ~

AL Orta

Cok Peki;ok

25- E~it.icikollara o~rcncJ sectmlnde o~rcncilcrin !lgi. Istek
vc )IClencklelinin dikkate
almma derer.e.sl
26- Oztl yetenek gerekUren ~giUcl
kollara og,end st~J rntndc suuf
vc rehbcr fil!r~1mcnkrin i~hirli~i

yapma derecesi
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( J

I )

( )

[ J

( l

( )

I I

( )
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27- Her og~ncL'1in en az bir kolda

gorev almasma onern verilme
dcrcccst
28- Oj'.!reucilerin yetenekleri do~rultusunda egitici kollara tesvfk
edllme derecesi
29- 6~rcncilerin ti;iUci kollarda faal
olarak gorev alma derecest
30- Egltlr.l ko1 raporlanrun hazirlamsinda oR;re-ncilerin katilrna

dcrecest
31- Egfticl kol ~a.!J~malar.mmokul
eevreslnde duyurulrna derecesi
32- Eg!ticl kol c~h~malannda basanh clan ogrencllerin odiillendirilme
derecest
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BOLUMIV
ECiTjC:I KOL f;ALl~MALARINlN lJYG\JLAJ"l""MASlNDA
KARSXLA$ILAN SORUNLAR
Hu bclurndc Egitki Kol Cahsmalannm

uygulunmasmda karsilasilan so-

runlarla il6ili sorular yer almaktadir.
HJ~

/u

Orta ~ok Pek~ok.

33- EgJUcikol cahsmalannda okul
:yoneUminin yardirno olma
dcrcccsl
34- Bu ~al,~maJar
i~ln okulda yer

bulamarna Mrtl!lU He karsila~alma derecesi
35- Bu ~ah~ma1ar l~ln yeterll zaman
bulamarna sorunu He karsilasrlma dcrccesl
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36- Bu i;:aI1~malann yuruttJlmcstndl~
1lgi\iyayinl~rn Shtiy.i~ dnyulma
( )
dereccsi
37- Bu cahi,imalarda gerekll arac, gerec bularnama sorunu tle }rnn~1la( )
~1lma dcrecesl
38- Parasal sorunlarin oku) ce,Tcsinde yap1Iacak etJUd kol etkmhklentn (!l"liri ile

4;oimc yoluna gJdllmc

( )
derecesl
39· Parasal sorunlann okul kooperatill gdlrl ile coeme yoluua gidllmc
I J
derecesi
40- Bu cahsrnalarla dig~r derslcrin
baglanhsmm Jrnrulc1hilme
( )
derecesl
41- Bu 1,;al1;;ma!a.nn tiP,,rencilcrin ders
hasanlanru (11umlu yonde etkiledigi g5Ti'i~une 1lgililcrin kaulma
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{ )
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( l
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derecesi

42- E~iUrj kol raporlanmn hazirlam~mcla e,;ki raporlardan yararlarnlma derecesi
[ )

'

)

BOLUMV
E.GiTiCf HOL ~I$MALAlU fu; iLGtLi
GORU$ vs ONERD.ER
Bu bolumde E~iticl ko1 c;:al1~malan ilc tlgill gon.1~ ve 6neri1eri.ni7.e
m~kin sorulara yer vertlmlstlr. Aynca ck1emek is.tedlginlz gorii~ ve 6JH'rilerinlzi rnaddeler halinde sayfanm arka y,:.iz.une. ·ya.zi..1lz.
Hir; Az. Ort2. <;ok Pcki-;ok
43· E~iUcl 1'0! ealismalannda
ogrctmrnkrtn yeterli oldu{tu
( I
goliil;iune kaulrna derecP.s1
44· Egiucl kol cah~malan ii;in ayn
blr ucret odenmesl gerekt.!gl gorii( )
sune kaulrna derecesl
4 5- E~ilici J.;ol i;al1~ma1anmnii;ere.kll·
li~J gorii.i;;u11e ilgililr:rin kaulrna
I )
derecesi
46- YoneUcilerin egiuc1 kol i;·al1~malarma ycterll destek sa~tn( l
d1~ gorusune kaulrna derecesl
47· Muft:LU~lntn e~1Ucl kol ~al1!}m?..la-

rm: gcrekUt';l bi~lrnrledeneUcdlk·
I )
lt:ri goriJ9unf'. kaulma ocreresl
4B- MufrtU~lerln egiUci kol i;ah!;ma.lan Ile ilg111 r,r.rtkH rcbberl!gl yapuk-

Ian

goru~um

kaulma dereccs]
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