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OZET
Orgutler belirli amaclan gerceklestirrnek icin kurulur ve o amaclan gerceklestirebildikleri
oranda varliklanm surdtlrebilirler. Bu amaclara ulasmalan da ancak iyi bir yonetim, aym
amaca yoneltilmis ve ayrn degerleri paylasan bireylerin varhgi ile olasidir. Anlasrlacagi
uzere orgutler, yonetim ve calisanlar tarafmdan sahiplenildigi oranda amaclanru
gerceklestirip basanyi yakalayabilmektedirler.
Egitim orgutlerinin de her ne kadar da aym isleyise sahip olsa da, diger orgutlere gore
daha farkh bir yapiya sahiptirler cunku bu orgutlerin hammaddesi insandir. Dolayisryla
egitim orgutlerinin isleyisi diger orgutlere gore biraz farkhhk gostermektedir. Egitim
orgutleri birebir insanla iliskili olan yapidadirlar ve butun bu egitim bilesenlerinin ortak
bir ugrasi ile arnaclanna ulasabilirler. Ancak egitim orgutlerinde bir unsur vardir ki o
unsurun etkinligini artirmadrgmrz silrece isterseniz en mukernmel sistemleri yerlestirmis
olun bosuna bir caba olacagi dusunulmektedir. Bu unsur, egitimci olan personel yani
ogretmenlerdir. Egitim orgutlerinde ogretmenler bu isin onemli hirer unsuru olduklan
fikrine inanmah ve pratikte bu isin icine dahil edilmelidirler. Merkezi ve kararlann
tepeden inme bir anlayisla almdigi egitim orgutlerinde, bu kararlan uygulayacak olan
ogretmenler yonetimsel kararlar ve uygulamalann dismda tutuldugunda egitimsel
amaclara ulasmak daha da guclesecektir. Bu nedenle yillardir ihmal edilen ancak son
yillarda daha cok dikkat ceken ogretmenlerin daha etkin olduklan anlamma geren
ogretmen Iiderligi, egitim orgutleri icin yeni bir alan olmaya baslamistir.
Bu cahsma, alanyazmdaki bilgilerin incelenmesi ve konu ile ilgili yapilan arastuna
sonuclanrun incelenmesine dayah olarak, yapilrms bir literatilr cahsmasidir. Cahsmada,
egitirn orgutlerinin en dinamik ogeleri olan ogretmen.Iidertlglnin ne oldugu ve nasil daha
fazla gelistirilecegi iizerinde durulmustur. Bu nedenle ogretmen liderliginden once
liderligin gene! tammlan ile liderligin bir orgutte neden bu kadar onemli oldugu ele
almrmsnr. Sonuc olarak, ogrctmen liderligi kacirulmaz bir sekilde ogretmenin
ogrenmesine baghdir ve mesleki gelisim icin eek etkilidir. Ogretmen liderligi isbirligi ve
mesleki ogrenim firsatlan verir ve okul ve smif degisimini olumlu yonde etkiler. Bu tiir
liderlik ogretmenlerin okulda mesleki karar vermede daha fazla etkin olarak okul
gelisiminin devamhhgina katkida bulunmalanm saglar,
Arastirmadan elde edilen sonuclar temelinde belirli stratejilerin etkili uygulanabilmesi
icin bir takirn onerilere yer verilrnistir.
Anahtar Kehmeler: Liderlik, Ogretmen Liderligi, Egitim Orgutu

SUMMARY
Organizations are established to achieve certain goals and they exist to the extend they
achieve their goals. To reach their goals is only possible through a good administration
and a group of individuals who are administrated for with the same goal and who share
the same values. Organizations achieve their goals and become successful to the extend
they are passed by the administration and the staff.
Through educational organizations have a similar functioning with the other
organizations, they have a different structure from the others because the raw materials
for educational organizations are the human beings. Thus, the functioning of educational
organizations show differences compared to other organizations. Educational
organizations have a one-to-one relationship structure. However, educational
organizations have such an element, that without improving effectiveness of that element
even if you fix the perfect systems; it will be a useless effort. This element is the
academic educational staff, who are the teachers. Within educational organizations
teachers should believe in the idea that they are an important part of this element and be
involved into the practical aspect of this process. In a centralized system where decisions
are taken wit a top-down approach, when teachers as the implementers of the decisions
are kept outside this decision making mechanism, it becomes difficult to reach
educational aims. For this reason, teachers who have been reflected for years but has been
the focus of attention in recent years, leads teacher leadership to become a new field for
educational organizations.
This is a literature based on the examination of the related theoretical knowledge and
related empirical research results. In this study, the focus is on the most dynamic element
of educational organizations, definition of teacher leadership and how it could be
improved. Therefore, before defining teacher leadership, the leadership in its general
terms is defined and the reasons why leadership is important in an organization is
underlined. As a result, teacher leadership unavoidably depends on the teacher's career.
Teacher leadership provides cooperation and professional opportunities and supports
school and class transformation in a positive way. This type of leadership enables
teachers to have an active role in making professional decisions which contributes to the
development of school.
Depending on the results of the study, some suggestions are offered to enable the
effective implementation of certain strategies.
Key Words: Leadership, Teacher Leadership, Educational Organizations
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Amac:
Egitim kurumlan

bireylere

egitim hizmeti

sunmaktadirlar. Egitim ve ogrenme,

degismek demektir. Bu tur bir degisim, surekli olarak yeni bilgi ve teknolojileri egitim
sistemine uyarlayabilmekle

olanaklidir. Yani bilginin kendisi ve yonetilme becerisi

degisim ve cagm gereklerini yerine getirebilme kapsammda onem teskil etmektedir.

Bu cahsmanm amaci Liderlik, Egitimde Liderlik, Ogrctimsel Liderlik, Ogretmen
Liderligi basliklan dahilinde literaturu yerel ve evrensel duzeyde incelemek ve elde
edilen bulgular dahilinde konuyla ilgili onerilerde bulunabilmektir.

Onem:
Y apilan bu literatur cahsmasi egitim orgutlerinde

liderlik ve ogretmen liderligi

konulannda arastirma yapmak isteyenlere yol gosterici nitelikte olabilir.

Egitimsel liderligin, ogretimsel Iiderligin ve ogrctmen Iiderliginin egitim yonetimi
icindeki yeri nedir konulannda bilgi sahibi olmak isteyenlere yardimci olabilir.

Ogretmen liderligini diger liderlik kavramlasnrmalanndan

ayiran onemli ozelliklcrin

ne oldugunu belirtilmesi acismdan onem teskil etmektedir.

Degisen kosullar ve ihtiyaclar dahilinde KKTC'de uygulanmaya cahsilan yeni egitim
sisteminde egitimsel liderlik ve ogretmen liderligi konulannda

egitimcilere rehber

olabilir.

Snnrhhklar:
Y apilan literatiir calismasi asagida belirtilen sirnrhhklar kapsammda yurutulmustur:

•

Bu cahsma, Liderlik, Egitimde Liderlik, Ogretimsel Liderlik ve Ogretmen
Liderligi konulanyla smirhdir.

•

1998-2006 yillan arasmda yaymlanrrus kaynaklar ile smirhdir.
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•

"EBSCO Host", "Science Direct", "Springer Link Online", "Oxford Journals",
"DOAJ", "European Journals", "The European Library", "TOJET" , "Google"
veri tabanlanndan Liderliki Egitimsel Liderlik, Ogretim Liderligi ve Ogrermen
Liderligi anahtar kelimeleriyle alman dokumanlar ve kitaplar ile simrhdir.

Yon tern:

Bu literatur cahsmasi liderligin egitim alanmdaki degeri, onemi ve uygulanabilirligi ile
ilgilidir.

Literatur taramasi sonucu elde edinilen bilgiler; kitaplar, bildiriler, makaleler ve egitim
dergileri incelenerek elde edilmistir.

Konu ile ilgili yabanci dilde yaymlanmis makale ve bildiriler turkceye cevrilerek
incelenmis ve degerlendirilmistir.

6

BOLUMI
LiDERLiK

Dubin (1968; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 25) liderligi, "otorite ve karar verme
uygulamalan"

olarak tammlarken

Fiedler lideri "grup icerisinde yine grup tarafmdan

yonetme ve gorev yonetimli etkinlikleri yonlendirme gorevi verilen kisi" olarak tammlar
(1967; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 25). Bu tammlara gore mudurler, ogretmenler
ve diger egitimci personelden herhangi birisinin lider olabilecegi ortaya konulmaktadir.

Charlotte Roberts, liderligin olusumculuk, problem cozme, surcce katilma ve otorite temelli
olmasmdan ziyade ogrenmeyi yonlendirme ile gerceklestigini

ifade etmistir (2001; akt.

Lambert, 2003, ss.423, 424). Stogdill, liderligi daha genis bir tammla ele almakta ve hedefe
yonelmis organize bir grubun etkinliklerini etkileme sureci olarak tammlamaktadir (1950;
akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 25). Bu tamm Dubin ve Fiedler'i kapsamasma
ragmen, aym zamanda bu gorevi yerine getirecek kisinin formal lider olmayabilecegini de
belirtmektedir (1968, 1967; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 25). Etki ve uzman
kaynaklan, kapasiteleri ve degerleri tarafmdan takdir edilen kisisel ozellikleridir. Bu durum
yer yer okullarda karsilasilan bir durumdur. Ornegin, bir ogretmenin zaman zaman bir
mudurden daha fazla bir etkileme gucunun olabilecegi bilinmektedir.

Stogdill'in bakis a91s1 hedef koyrnayi en az hedefleri gerceklestirmek kadar one almaktadir
(1950; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 25). Bu liderlik anlayisi degisimi etkilemede
de onemlidir. Lipham liderligi, degisimle ozdeslestirmis
gerceklestirmeye

ve liderligi orgutsel hedefleri

yonelik yapi ve uygulama sureci olarak degerlendirmistir

Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 25). Son liderlik tammlamalan

(1964; akt.

bizleri orgut hedef ve

amaclanru g~r9ekle~tirmeye yonelik etkinliklerden ziyade, "bir yol acma" gibi derin bir
anlama goturmektedirler.

Dikkat aym zamanda anlamlar ve degerlere de verilmektedir.

Pandy, liderlerin etkililiginin
yaptiklannm

insanlann davranislanm

farkma varmalarmm

degistirmekten

ziyade onlann ne

yani isi onlara anlamh bir hale getirmede yattigmi

belirtmistir (1978; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 25).

Lider, okullarda bulunan tum egitim bilesenlerinin isle ilgili anlam iliskilerini artiran kisidir:
Bu amacla su sorulan kendilerine sormalanna yardimci olacak ortamlar yaratir:
7

•

Bu okulda bulunanlarm amaci ne?

•

Bizier amaclanrmzi gerceklestirebilmek icin ogrencilerimizle nasil calismahyiz?

•

Okulun yerel cevresiyle iliskileri nasil olmahdir?

Greenfield, liderligin digerleri icin sosyal bir olusum dunyasi cabalanna yonelik istekli bir
eylem oldugunu belirtir (1986; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 25). Aym arastirmaci,
liderin cahsmalann iyi olmasi ve degerlerine adanmasi cabalannm yogun olmasi gerektigini
ifade etmektedir. Stogdill' e gore liderin ozellikleri sunlar olmahdir (197 4; akt. Crawford,
Kydd, Riches, 1999, s. 26):

•

Sorumluluk bilinci,

•

Gorevi yerine getirme ilgisi,

•

Enerji,

•

Dayarukhhk,

•

Risk alma,

•

Ozgunluk (ictenlik),

•

Kendine guven,

•

Stresle basa cikabilme,

•

Etkileme kapasitesi,

•

Amaclar dogrultusunda digerlerinin cabalanm esgudumleme.

\

(

LiDER NiTELiKLERi

Lideri Durum ve Kosullar Belirler
Baskalanna onderlik etme sorumlulugunu yuklenenlerde gozlenmesi gereken veya beklenen
nitelikler nelerdir? Bu konuda standart bir tamm vermek olanaksizdrr.

Liderlerin ve

liderligin zaman ve duruma gore 90k cesitli yontemleri ve uygulamalan gozlenebilmektedir.
Belirli bir zaman ve durumda olaganustu basanh ve etkili gorulen bir lider bir baska durum
ve zamanda etkisiz ve sonuk kalabilmektedir,

ancak durumsallik geregi olarak gercekte

beklenen durum belki de bu olmahdir.

Bir liderlik olgusunun olusmasi en az bes temel elemanm bir araya gelmesi ile olanakhdir.
Bunlar;
8
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•

Lider,

•

Takipciler,

•

Zaman,

•

Yer ve

•

Kosullardir.

Buna gore bu elemanlarm her zaman parlak bir lider yaratacak bir bilesimde bir araya
gelecegi soylenemez. Bir birey, belirli bir zamanda belirli bir grup icin etkin bir lider
olabilirken, bir baska zaman ve durumda bir baska kisi lider olabilir. Kisisel saplantilar ve
statti kaybetme duygusu bir 90k durumda bu dogal olusumun gerceklesmesini engellemekte
ve liderler pozisyonlanrn kaybetmemek icin direnmekte veya yeni duruma yapabilecekleri
katkilan esirgemekte ve gruplann lehine olusabilecek firsatlar yitirilebilmektedir.

Liderlik Zor ve Karmasik Bir Olgudur
Liderlik, zor ve karmasik bir yapiya sahiptir, fakat bu durum onu irdelemek ve cikanlmasi
gereken dersleri engellemek icin yeterli bir neden degildir. Burada temel zorluk, liderlik
etkisinin algilanmasmm

bir olcude subjektif oldugu, liderlerin bir anlamda baskalannm

onlan lider olarak algilamasi ile lider olabildigi ve bu stirece belirli bir mistisizmin kauldigi
gercegidir. Belirli tarihi donemlerde
hakkmm Tann

tarafmdan

verilen

kral ve sultanlarm kendilerine

insanlan yonetme

kutsal bir hak oldugu tezini kuvvetle

isledikleri,

kendilerine bu tezde yardimci olacak dini ve laik entellekttiel destekler bulabildikleri ve
insanlarm bu tezleri reddetmek yerine kabul etmenin kendi cikarlan

icin daha uygun

bulduklan gozlenebilmektedir.

Liderlik konusundaki eski yaklasimlar, baskalan uzerinde kendilerini izleten bir etki yaratan
insanlarm tarumi guc, dogustan gelen, icguduye dayanan, kisiye ozel gizli bir guc sahibi
oldugu dogrultusunda

idi. Bunlar tammlanmasi guc bir niteliklerdir. Bu kisilerin duygu,

yorum ve davraruslan genel olarak onlan hakh ve dogru isler yapmaya stirtikltiyor ve
izlenmelerini makul ve gerekli hale getiriyordu. Bu bir Tann vergisi kapasite olarak
tammlanmaktaydi.

Bu yaklasimlara gore, kapasite ile dogmamis olanlann bunu sonradan

edinebilmeleri olanaksizdir. Cesitli liderlik ornekleri yakmdan analiz edilip liderlige ozel
arastirrnalar stirdtirtiltince, bu ilk varsayunlann 90k da gercegi yansrtmadigi ortaya 91kt1. Bu
9

varsayimlar

dogal ve karizmatik

liderlik durumlarmda

yonetimde liderlik farkh bir sosyolojik-konum

kismen dogru olabildigi halde,

olarak goruldu ve bilim ile sanatm bir

bilesimi olarak egitim ve deneyim ile edinilebilecegi dusuncesi ortaya 91kt1.

Liderligin dogustan gelen kapasitelerine sahip olmayanlar bile, calisanlann suclanmamasi,
seslerini

cikarmamalan

calisanlara,
yakalamaya

ve hie

basansizhklann
ve

uyguladiklannda

bunu

bir

durumda

yoneticilere

vurgulamaya

ait
ozen

seslerini
olmasi,

ytikseltmemeleri,

cahsanlann

gostermesi

gibi

basanlann

basanmn

kurallan

tisttinde

benimseyip

insanlarm gtivenini kazanarak onlar tizerinde pozitif etkileri oldugunu

gorebilmekte idiler.

i~

yasanu, karizmatik dehalarm degil, isinin geregini yapan profesyonellerin

ortamdir. Liderlik egitimi, insanlarm gelistirebilecekleri

arandigi bir

ttirden yeteneklerini gelistirerek

diger insanlarla faydah ve olumlu is ortamlan yaratabilmelerine olanak saglamaktir.

Bir sosyolojik olgunun insanlan farkhlastirarak (lider olan-olmayan) tedirginlik ve kusku
yaratmasi, 90k boyutlu yaklasimlar gerektirmesi, cozumlerinin uygulanabilecegi

sosyal ve

teknik dtizenlerin olmayisi bu konularm ihmaline neden olmamahdir. Liderlik olgusunun,
kendisine ihtiyac duyulan ortamlarda gozlenebilmesi insan sorunlanmn ve- bunahmlannm
coztunlenmesinde
ortamlarda,

son derecede olumlu katkilar yaratmaktadir, Liderlere ihtiyac duyulan

ihtiyaca

belirlenemeyecektir.

gore

lider yaratilamayacaktir.

0 halde insanlan

gereken

yiiklenerek, gereken cozumleri iiretecek potansiyel

Kimin

gerekli

durumlarda,

lider olacagi

gereken

da

sorumluluklan

liderler olarak egitmek toplumlarm

kendi geleceklerine yapacaklan olumlu bir yatmm olacaktir.

TEMEL LiDERLiK OZELLiKLERi

Asagida liderlik iizerine yapilan cahsma ve arastirmalardan

darrutilan ve herkesin her

durumda liderlik sorumlulugunu tistlenebilmesi icin temel ozellikler olarak dusunulen yedi
kapasite verilmektedir. Liderlik bu kapasitelerin kiside bir arada bulunmasi ile meydana
\

gelen sinerjik ozelliklerdir. Bu nedenle verilis sirasi onem tasimamaktadir.
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Ozguven
Kendi yeteneklerinin ve degerinin bilincinde olan, baskalanrun takdirini beklemeyen, kibirli
ve saldirgan olmayan, sakin fakat kararh bir ozguven baskalannm

guvenini de kazanmak

icin 90k etkilidir. Ozguven aym zamanda oz disiplin ve irade anlarruna da gelmektedir.
Bunlarm eksikligi insanlan hataya ve basansizhga gotureceginden, kisinin oz-guveninin de
olusumunu engelleyecektir.

Tutarh Ki~ilik
Kisiyi digerlerinden

ayiran ozellik erdemlerinin

mukernmelligi

degil, bu erdemler ile

insanm zaaflarmm kansimmdan olusan tutarh kisiligidir. Gercek bir liderin mukemmel bir
kisiligi olmasi beklenmemelidir.

Begeni ve saygi toplayan ozelliklerinin yanmda kendisini

izleyenlere baglayan insanm kusurlan da liderligini etkilemez. Kendi ustunluklerinin ve
zaaflarmm bilincinde olan ve bunlan savunma mekanizmalan ile gizlemeye cahsmayan bir
lider, sorunlann uzerine enerji ve kararhhk ile gidebilmekte, vaktini ve enerjisini kendini
savunma mekanizmalan

gelistirmeye

harcamamaktadir.

Izleyenlerin

guclerini saglayan

ozellik liderlerin ustun yetenekleri degil kendileri ile bansik ve tutarh olmalandir.

Samimiyet
Etkin bir lider bu dunyamn insam oldugu gorunumunu verir ve izleyenlerden ustun oldugu
gorunumunu vermeyen alcak gonullu bir yaklasmu vardir. Insanlara sevgi ve anlayisla
yaklasir, duygu ve sorunlanm

paylasir. Farkh sosyal yapi ve egitim dtizeyinde olan

insanlarla iliski kurmakta gucluk cekmez. Bu insanlarla iliski kurarken statu kazandigi veya
kaybettigi anlayisma girmez.

Canhhk
Bu ozellik baskalan ile liderin enerji alisverisini kolaylastmr.

Gercek liderler etraflanna

pozitif enerji verirler. Liderin canhhgi cahsanlan olumlu yonde guduler.

LiDERLiK TEORiLERi
Arastirmalann

ortak noktasi

liderlerin

davraruslanm

davranislar:
1. Orgutsel hedefleri gerceklestirme ilgisi ve
2. Orgutteki insanlar arasmdaki iliskilerdir,
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iki boyutta

ele almalandir.

Bu

Basanh bir liderde bu iki davranism bulunmasi gerekmektedir. Yine arastirmalar herhangi
bir duruma has bir liderlik anlayismm olmadigim, ozel durumlarda bazen bir yaklasimm
digerinden daha etkili olabilecegini ortaya koymaktadirlar.

Hersey ve Blanchard liderlik

davramsmm izleyenlerin davramslarmm olgunluk duzeylerine gore farkh olmasi gerektigine
dayanan durumsalhk teorisini ortaya atrruslardir (1982; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999,
s. 27).
I

Buradaki olgunluk iki boyutta ele almrmstir. Birincisi profesyonel

digeri ise psikolojik

olgunluktur. Bu teoride lider her bir seviyeye uygun artan olgunlukla 4 farkh yontem
uygular. "soyleme (yuksek gorev - dusuk iliski),

sans ( yuksek gorev- yuksek iliski),

katihm ( dusuk gorev - yuksek iliski), temsil ( dusuk gorev - dusuk iliski),

Fiedler'in degisimsel liderlik teorisinde liderlik stili ve davramsiru ayirmak gerekmektedir
(1977; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 27). Fiedler'e gore liderlik dogustan gelir ve
uygulamalar ve yasantilarla gelisir. Liderlik davranisi diger bir yandan gerceklestirdigimiz
ya da gerceklestirmedigimiz

ozel eylemlerimizdir.

Eger bir konuda bilgili iseniz uygun

zamanda yargilar veririz.

Fiedler, gorev yonelimli liderleri ortaya atrrustir ve ona gore bu liderler yuksek gorevlere en
uygun liderlerdir. (1977; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 27). ili~ki yonelimli liderler
orta duzeydedirler ve orta diizeyde olaylara uygundurlar. Fiedler'in teorisine gore liderlerin
duruma gore liderlik yeteneklerini gelistirebilecekleri iddia edilir.

Mc Gregor Bums, liderlik ve izleyenlerle ilgili bir tespitte bulunmus ve liderin cogu
durumlarda surdurumcu oldugunu, bunun da bir durumdan bir baska duruma degistigini
belirtmistir (1978; akt. Crawford, Kydd, Riches, 1999, s. 28). Olusurncu lider, izleyenlerin
ihtiyaclanru

karsilamaya

cahsirken

izleyenleri

harekete

gecirmeye

yuksek

ihtiyaclan

doyurmaya ve izleyenleri tam bir insan yapmaya cahsir. Olusumcu lider (Rahibe Teresa
gibi) vatandaslan insanlara yardim etmeleri yonunde harekete gecirir veya (Martin Luther
King gibi) bir takim haklan almaya veya (Mahatma Gandhi gibi) bagimsizhgi elde etmeye
yonelik motive eder.
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-------------

Liderligin anlarmm tammlamaya cahsirken Katz ve Kahn ti<; temel bilesenden soz ederler:
Bunlar dogal bir ozellik, kisinin karakter ozellikleri ve gerceklesen davranis kategorisidir
(1960; akt. Hoy ve Miskel, 1982, s. 221). Okul soz konusu oldugunda ti<; ttir liderlikten soz
edilebilir. Bunlardan birisi yonetici liderligi, digeri ogretmen liderligi ve ucuncusu de
ogrenci liderligidir. Bu bolumde, bir ogretmende bulunan mesleki ve kisisel ozelliklerin
neler oldugu tartisilacaknr.
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BOLUMII
OGRETMENLERDE BULUNAN Ki~iSEL VE MESLEKi OZELLiKLER
Gecmis yillara baktiginuz zaman hepimizin etkisinde kaldigirmz bircok ogretmen olmustur.
Bu ogretmenler, kisiligi, bize yonelik davranislan veya ders anlatma yaklasimlan ile bizde
iz birakrmslardir. iyi bir ogretmen nasil olur sorusu ile karsilasttgrmizda

genellikle bu

ogretrnenimizin ozellikleri akhmiza gelir.

Iyi ogretmen tannrn, ogrenciye, okul yoneticilerine

ve velilere gore degisebilmektedir.

Ogrenciler bazen kendi ifadeleri ile bol notlu, dersi eglenceli kilan, ancak hedeflere
ulasmada yetersizolan ogretmenleri de iyi ogretmen olarak algilayabilirler. Veliler kendileri
ile iyi iletisim kuran nazik, yoneticiler kendilerine verilen isi yerine getiren uyumlu
ogretmenleri iyi olarak nitelendirebilirler.

Kuskusuz bu ozellikler onemlidir. Ancak gercek

anlarmyla

uygulanan

etkili

ogretmen

ogrencinin

programm

hedefleri

dogrultusunda

ogrenmesine en fazla yardimci olan ogretmendir. Bu nedenle egitimle ilgilenen bilim
insanlannm baslica ugrastigi alanlardan biri de etkili bir ogretmende bulunmasi gereken
ozellikleri belirlemek ve bu ozelliklere uygun ogretmen yetistirmeye cahsmaktir.

Ogretrncnlik mesleginin yerine getirilmesi sirasmda ogretmenin iki temel niteligi onem
tasir, Bunlar kisisel ve mesleki niteliklerdir. Simdi bunlar sirasiyla ele almacaktrr.

A. ETKiLi BiR OGRETMENDE BULUNAN Ki~iSEL OZELLiKLER
Ogretmenier

ogrenciler

arasmda

Ogrencilerin,

simf arkadaslanm

saygiya

dayah bir ortam hazirlamak

algilarnalanna

<lair bir bakis acilan

zorundadirlar.

genisletilmelidir.

Ogrenciler arasmdaki iletisimi gelistirmeye <lair bazi ornekler, ogretmenlerin ogrencilerde
bazi ozelliklerin gelismesinde

ne kadar onemli oldugunu ortaya koymaktadir. Ornegin;

"Mike dustun ha! Gel ve dizime otur bakalzm, iyi misin?" (Diger cocuklar bakmaya gelir.)

"Evet, Mike dustu. Gecen hafta Seiko 'nun dususunu antmsaytn boyle seyler olur. Tony,
mendil kutusunu getirir misin? Mike iyilesene kadar biz burada olacagiz. ". Boylelikle hem
Mike kendini iyi hissedecek hem de diger ogrencilerin zor durumda olan bir arkadasma
yardim etmeleri saglanmis olacaktir. Bu ornek olaydan da anlasilacagi gibi simfta ogretim
dismda onemli bir sosyal yasam da vardir ve ogretmenler ogretim kadar onemli olan
bireylerin birbirlerini anlamalanm ve empati gelistirrnelerine de katkida bulunmalidir. Bu
nedenle ogretmenin kisisel nitelikleri ogrencinin okula ve derse yonelik tutumlanm etkiler.
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Olumsuz

kisilik

ozelliklerine

tumuyle uzaklasmasma

Ogrctmcnin
niteliklerin

kisiliginden

bulunmasi

arastirmalar

sonucu

oldukca

bir dersten

veya okuldan

farkh

turn egitimciler

90k onemli etkileri

olmakla beraber bu

guctur, Cunku bu ozelliklerin

buytik bir

kaynaklanmaktadir.

gereken kisisel ozellikler

onemli kisilik ozellikleri

Hosgortllu

ogrenci uzerinde

egitim yoluyla degistirilmesi

Ogretmende

ogrencinin

ya da akademik yonden basansiz olmasma neden olabilir.

kisisel niteliklerinin

kismi ogretmenin

genellikle

sahip bir ogretmen,

kisilik

ozelliklerinin

tarafmdan
ozetlenmeye

hakkmda
onemi

bircok arastrrma yapilnus ve bu
uzerinde

kabul goren, bir ogretmende

durulmustur,
bulunmasi

Asagida
gereken

en

cahsilrmsnr.

ve Sabirh Olma

Ilkokul cagindaki cocuklar dogru ve yanhsi secmede zorluk cektikleri, ergenlik cagmdaki
gencler ise kisiliklerini
bulunabilirler.

kamtlamaya

cahstiklan icin snufta bircok olumsuz davramsta

Bu durumda ogretmenin

ogrencilerin bazi hatah davraruslan

karsismda

hosgoru gostermesi gerekir. Smifta ogretmen kendi beklentilerine uygun olmayan pek 90k,
ogrenci davramsi ile karsilasabilir,

Ogrctmcn bu durumda hosgorulu ve sabirh olmah,

ogrencileri anlamaya

Hosgoru demokratik

gereklidir. Ogretmenin

cahsmahdir.

ortamm olusturulmasi

farkh gorusler karsismda hosgorulu

icin de

olmasi ve ogrencilere bu

yonuyle ornek olmasi gerekir. Hosgorunun olmadigi ortamda ogrenciler kendilerini ifade
etmekte gucluk cekcr, olaylara tek boyutta bakmaya baslarlar,

Smiflarda farkh yeteneklerde ogrenciler bulunmaktadir. Bu ogrencilerin tum bilgileri bir
kerede anlamalan beklenemez.

Ogretmen sabirla aym konuyu defalarca anlatabilmeli,

ogrencilerin sorulanm dinlemeli, kucuk olaylar karsismda sinirlenmemeli ve ani cikislarda
bulunmamahdir. Sabirsiz ogrctmcn, ogrenciler kendi beklentileri dogrultusunda davranista
bulunmaymca kolayca sinirlenir. Bu durum simfta gergin ve olumsuz bir ortama neden
olabilir.

A~1k Fikirli, Esnek ve Uyarlayrci Olma
Toplumsal degisimin hrzlandigi, bilim ve teknolojide

dev adimlann atildigi gunumuz

toplumlannda, ogretmenin kendisini ve ogrencileri gelistirebilmesi icin acik fikirli, esnek ve
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uyarlayici olmasi gerekir. Bu ozelliklere sahip ogretmen kendi fikirlerinin, duygularmm,
algilannm

baskalanndan

Ogretmen,

olaylan

farkh

olacagirn bilir. Olaylara

her yonuyle

degerlendirebilir,

baskasi

ogrencilerinin

acisindan

bakabilir.

ve meslektaslannm

fikirlerine saygi duyar, yeniliklere acik olursa ogretmenlik mesleginde daha basanh olur.
Kendi dogrulanm tek dogru olarak goren ve sunan, kendisininkinden

farkh ogrenci fikir,

deger ve tutumlarma karsi on yargih davranan ogretmenler hem sirufta catisma cikmasma
hem de ogrencilerin tek yonlu yetismesine neden olurlar.

Sevecen, Anlayrsh ve Esprili Olma
Ogrenciler egitim yasantilan boyunca anne ve babalarmdan 90k ogrctmcnlcri ile birlikte
bulunurlar. Ogrencilerin kisiliklerinin gelisrnesinde, kendilerine gi.ivenli ve sosyal bireyler
haline gelmesinde sevgi onemli rol oynar. Okul cocugun severek gidecegi, hoslanacagi bir
yer olmahdir, Ogretmenini seven cocuk okula ve derslere karsi olumlu tutum gelistirir ve
basanh olur. Bu nedenle ogretmenlerin ogrencileri sevmesi, onlara karsi anlayish olmasi ve
yeri geldiginde onlarla sakalasmasi gerekir.

Espri anlayisina sahip olan ogretmenler de genellikle ogrencilcr tarafmdan sevilir. Bu
ozelliklere sahip ogretmenler
gerilimi azaltir, ogretmenle

ogreumeyi

eglenceli bir hale getirebilir.

iletisimi kolaylastmr,

Espri snuftaki

gi.iveni artmr ve disiplin sorunlanru

azaltir. Boylece dozunda kullamlan bir espri anlayisi ogrenmenin pekismesine ve kahci
ogrenmenin meydana gelmesine yardunci olur (Erden, 1998, s. 40).

Yiiksek Basari Beklentisi Olusturma
Ogretmenlerin ogrencilerden bekledikleri basan ile ogrencilerin basanlan arasmda yi.iksek
iliski vardir. Bu nedenle ogretmen ogrencilerin basanh olacaklarma

inanmah ve onlan

basanh olmalan icin desteklemelidir. Arastirmalar ogretmenin ogrenciden beklentisi yuksek
oldugu zaman ogrencinin daha 90k ogrendigini gostermistir.

Ogretmen beklentisi ile ogrenci basansi arasmdaki iliskinin nedeni 90k acik olmakla
birlikte, ogretmenin bir ogrencisiyle ilgili beklentisi yi.iksek oldugu zaman ona daha 90k
zaman ayirdigi, onu ogrenmeye tesvik ettigi, ogrenecegine inandigi icin ogretme si.irecinde
daha dikkatli oldugu soylenebilir. Tam tersi durumda ise, ogrermen bir ogrencinin basanh
olacagma inanmadigi zaman ona fazla emek harcamamakta
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ve onu basansiz kabul ederek

degistirmeye
tasanmi

cahsmamaktadir.

arasmda

akademik

degiskenlerden

beklentisi

da yakm iliski vardir. Ogretmenin

basanh olacagma
Olumlu

Ogretmenin

inamr ve kendisi
benlik

tasanrm

hakkmda

ile

basan beklentisini

olumlu

ise ogrencilerin

ogrencinin

akademik
okul

akademik
hisseden

benlik tasanrm

basanlanru

aciklayan

benlik
cocuk da
gelistirir.
onemli

biridir.

Cesaretlendirici ve Destekleyici Olma
Ogretmen ogrencileri ogrenmeye karsi cesaretlendirmeli
niteliklere sahip ogretmen,

ogrencilerin

yeteneklerine

ve onlara destek olmalidir. Bu
guvenir ve onlara saygi duyar.

Ogretmenin ogrencilere destek olmasi icin, ogrencilerin
olumlu davramslannm

olumsuz davranislanndan

90k

on plana cikarmasi, her ogrencinin kendi icinde sagladigi gelisime

onern vermesi, ogrenci hakkmda iyimser ve olumlu dusunmesi, ogrenci konusurken dikkatle
dinlemesi gerekmektedir.

Destekleyici ogretmcn ogrencinin kendine guvenmesini, kendi

kendine ogrenmesini ve olumlu akademik benlik tasanrrn gelistirmesini saglar (Erden, 1998,
s. 42).

B. ETKiLi BiR OGRETMENDE BULUNAN MESLEKi OZELLiKLER
Ogretmenin

temel

gorevi

ogrenmeyi

saglamaktir.

Ogretmenlerin

bu

gorevi yerme

getirebilecek mesleki niteliklere sahip olmalan gerekmektedir. Ogretmenin mesleki niteligi
genel kultur,

konu alam bilgisi ve ogretmenlik meslek bilgi ve becerilerine baghdir. Bir

ogretmenin kisilik ozellikleri ne kadar olumlu olursa olsun bu ozelliklere sahip olmadigi
takdirde etkili bir ogrctmcn olmasi mumkun degildir,
Genel Kiiltiir
Temel gorevi ogrencmm sosyallesmesi ve toplumsal kulturu ogrenciye

aktarmak olan

ogretmenin bu gorevini basanyla yerine getirebilmesi icin icinde yasadigi toplumu, kulturel
ozellikleriyle

birlikte

tarumasi

gerekir.

Ogretmen

gorev

yaptigi

yerlesim

biriminin

ozclliklerini, ailelerin yasam tarziru, degerlerini ve normlanm bilmelidir. Bunlan bilmeyen
ogretmen, ogrencileri ve aileleri ile istemeden catismaya girebilir. Kendisinin toplumdan
dislanmasma neden olabilir.

Ogretmen guncel olaylan da bilmelidir. Gazete, dergi okuyarak, radyo ya da televizyondan
haberleri takip ederek ulkesinde ve dtinyada neler olup bittigini ogrenmeli, ogrencilerin bu
konular uzerindeki sorulanm yamtlayabilmelidir.
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Kono Alam Bilgisi
Orgun

egitim

kurumlan

kulturun

daha 90k bilim

urunu

olan

bilgi ve becerileri

kazandirmaya cahsirlar. Ulkemizde egitim programlan tarih, cografya, matematik, edebiyat
gibi konu alanlarma gore duzenlenmistir. Bu nedenle ogretmenler aym zamanda konu alam
uzmam olmak zorundadirlar.

Ogretmen kendi verdigi dersin konulanm iyi bilmeli, konu

alamndaki gelismeleri takip edebilmelidir. Aynca ogrencilerden gelen sorulan yanitlamak
icin gerekirse arastirma yaparak bilgisini gelistirmelidir.

Mesleki Beceri ve Y eterlikler
Ogretmen konu alamm ne kadar iyi bilirse bilsin, sahip oldugu bilgileri ogrencilerine
aktaramazsa mesleginde basanh olamaz. Bu nedenle ogretmenin, ogretme becerisine sahip
olmasi gerekir. Ogretmenler bu beceriyi, oncelikle ogrcrrnen yetistirme programlarmda yer
alan ogretmenlik meslek bilgisi dersleri ve uygulamalarla kazamrlar. Bu beceri ogretmenin
ogretmenlik deneyimi ile birlikte ve hizmet ici egitim yoluyla meslek yasarru stiresinc~
gelisir. Ancak ogretmenin bu konuda kendini gelistirebilmesi icin yeniliklere ve degisime
acik olmasi, kendi simf ici etkinliklerini

surekli degerlendirmesi

gerekir. Etkili bir

ogretmende bulunmasi gereken mesleki beceri ve yeterlikler asagidaki bashklar altmda
toplanabilir (Erden, 1998, s. 44 ):

1. Ogretim siirecini planlama: Ogretmen ogretim surecini onceden iyi planlarsa ogrenciler
daha iyi ogrenirler. Iyi bir ders planmm giris, gelisme ve degerlendirme olmak uzere uc
temel asamasi vardir. Iyi hazrrlanrms bir ogretim plam, ogretmenin ogrenciyi ogrenme isine
katmasi ve basanh olmasmda buyuk rol oynar. Ancak ogretmen smif ortammda gerekirse
ogrenci ihtiyaclanna uygun olarak plamm degistirebilmcli ve ogrencilere altematif egitim
etkinlikleri sunabilmelidir. Ogretmenin bunu gerceklestirebilmesi

icin, deneyimli, esnek ve

uyarlayici niteliklere sahip olmasi gerekir.
2. Cesitlilik
problemlerinin

getirebilme:

Ogretim

surecini

sikici hale

getiren

ortaya cikmasma neden olan en onemli faktorlerden

ve snufta

disiplin

biri tekduzeliktir.

Ogretmenin her gun aym bicimde ders anlatmasi, benzer sorular sorrnasi, aym tur oduller
vermesi, aym mimik, jest ve ses tonunu kullanmasi ogretirnde tekduzelik yaratir. Etkili
ogretim icin ogretmenin snuf ortammi ve kendini bu tekduzelikten kurtarmasi gerekir. Etkili
ogretmen simftaki sozlu ya da sozsuz davramslanrn, ogretim yaklasinum, suufm duzenlenis
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bicimini, odev turlerini cesitlendirebilmelidir.

Degisiklik ogrencinin merakim uyandmr,

dikkatini ogretim malzemelerine ve ogretmene yonlendirmesine yardimci olur. Ogretmenin
simf ortamma degisiklik getirmesi icin yeniliklere acik ve yaratrci olmasi gerekir. Mesleki
becerileri

kuvvetli

ve deneyimli

ogretmenler

icin degisiklik

saglamak

daha kolay

olmaktadir.
3. Ogretim siiresini etkili kullanma: Okullarda bir ders saati 40-50 dakikadir. Bu sure
verimli

bir bicimde

kullamlmazsa

ogretim

hedeflerine

ulasmak

mumkun

degildir.

Arastmnalar, ders saati icinde is basmda gecen sure arttikca ogrenme miktanmn da arttigmr
gosterrnektedir. Ancak uygulamaya baktiguruz zaman ogretmenlerin buyuk bir kismuun bu
sureyi etkili bir bicimde kullanamadiklanm

gormekteyiz, Ogretmenin akademik ogrenme

suresini uzatmasi icin, derslere hazirhkh ve tam zamanmda gelmesi, ogretim surecinde
kullanacagi

malzemeleri

ogrencilerin

uymasmi

onceden hazirlamasi,
saglamasi,

sirufin kurallanm

sure artarsa kalan zamam

onceden belirleyerek

nasil degerlendirecegini

planlamasi gerekir.
4. Kat1hmc1 ogretim ortam1 diizenleme: Ogrenme bireyin kendi yasantilan sonucu ve
kendi cabasi ile gerceklestigi icin ogrencilerin ogretim surecine etkin bir bicimde katilmalan
gerekir. Etkili bir ogretmen

ogrencileri

ogrenme

surecine

etkin bir bicimde

Ogrencilerin

etkin kauhrmru

saglamak icin ogretmenin

tekniklerini

iyi bilmesi, simfta ogrencilere dusunmeye, ogrenmeye tesvik edecek sorular

katihmci

katar.

ogretim yontern ve

sorabilmesi gerekmektedir.
5. Ogrencilerdeki gelisimi izleme: Etkili ogretmen ogrencilerin yeni bilgileri anlama ve
kavrama

duzeylerini

dikkatle

izler. Ogrenme eksiklikleri

belirledigi

tamamlar, yanhslan duzeltir. Ogrencilerin dogru davramslanm

zaman eksikleri

odullendirir. Sonuc olarak

etkili bir ogretmen olabilmek icin ogretmenlerin hem kisisel hem mesleki niteliklerini
gelistirmeleri ve surekli kendilerini yenilemeleri

gerekmektedir.

Egitim ve ogretimden

istenilen basan ve verirnliligi saglamak icin:
•

Egitim sistemini mukemmel bir hale getirmek ve

•

Egitim icin gerekli arac ve gerecleri temin etme gerekli fiziki imkanlan
saglamak gerekir.
olmamaktad1r.

1

Bu sartlar basanya

ve verimlilige

bilmeli, derslerini planlayabilmeli,

ulasmada yeterli

nasil ogretebilecegini

bilmelidir.

ogretmen iliskilerini yonetebilmeli ve sorumluluklanm bilmelidir.
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Ogretmen gorevini
Aynca

ogrenci -

Butun bunlar ogrencilerin dusunme sureclerinde genis bir acilima yol acar ve ogrenciler
olaylara farkh sekillerde bakmamn yollanm da ogrenmi~ olurlar. Ogrcncilerin elestirel
dusunme

becerileri

gerceklesmektedir.

de

zaten

ozgur

Bu

bolumde

ogrenme

ogrencilere

ve

elestirel

degerlendirme
dusunme

ortamlarmda

becerisinin

nasil

kazandmlacagi uzerinde durulacaktir.

OGRENCiLERE ELE~TiREL DU~UNME BECERiSiNiN KAZANDIRILMASI
Dtlslinme: Karsilasilan bir problemi zihinde cozebilme gucu olarak tammlamr.
Elestirel Dusllnme : Bir durum ya da problem karsismda kuskucu bir yaklasim ve yogun
bir bakis acisiyla karsilasnrma, deger bicebilme, uygun karan verebilme, aynntilan bulma
gibi zihinsel yetileri kullanarak cozume ulasabilmedir,

Bunun

yamnda

degerlendirebilme,

elestirel

dusunme

yorumlayabilme

ken di

fikirlerini

ve yonlendirebilme

bagimsiz

olarak

sanati olarak da tammlanabilir.

Elestirel dusunme becerisi ile kisisel disiplin ve davranislannuzi

smayabiliriz. Bu beceriye

sahip olan bir kisi kendi fikirlerinin nasil cahsugmi iyi bilir ve bunun sonucunda olaylar
karsismda dogru kararlar verebilir. Cunku elestirel dustmebilen kisi:

~ Sorunu tammlar,
~ Degisik cozum yollanm ortaya koyar,
~ Her cozum yolunun avantaj ve dezavantajlanm bulur ve karsilastmr,
~ Degisik cozum yollarmdan birine karar verir.

Bu surecleri kullanarak sorunu cozme, belirli amaclan gerceklestirme,

bilgi ve olaylan

anlamlandirrna gibi surecler uygun kararlarla sonuclarur. Elestirel dusunmede bir araya
getirme soz konusudur. Diyebiliriz ki elestirel dusunebilme icin analiz ve sentez duzeyinde
dusunmek

gerekir.

Elestirel

dusunce

serbest yani bagimsiz

olmahdir,

ihtiyaclar

ve

duygulardan kuvvetle etkilenen bir kisi mantiksal I baglar kuramaz. Mantiksal dustmemeyen
birinin de elestirel dustmmesi beklenemez. Elestirel dusuncede yaraticihk vardir. Zihinde
biriken yasantilann
sonuclar

cikar.

imgeleri ve tasanmlan cozumlcnir,

Yani

daha

once

gorulrneyen

yeni

soyutlamr ve bunlardan yeni

orgutlenmeler

olur. Bu acidan

dustlnuldugunde kesif ve icatlar elestirel dusunebilen insanlardan meydana gelir.
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Elestirel dusunme bu cerceve altmda buyuk bir amac ve degerdir. Bu nedenle egitmenlcrin
elestirel dtistmmeyi
belirlemeleri

temel

ahp,

ogrencilere

gerekir, ogrencilere

bu beceriyi

kazandirmayi

ornek olabilmek icin elestirel

hedef

olarak

dusunme becerisi bir

ogretmende olmasi gereken temel ozelliktir.

ELE~'fiREL DU~UNME
Bilgi artrsi ve akismda yasanan yogunluk, gittikce daha eek karmasik hale gelen pazar
ekonomisi, is yasarmnm her gecen gun degisen talepleri, bireylerin yeni yeterlikler ve roller
gelistirmelerini

gerekli kilmaktadir.

Bu degisim, "egitime"

bakis acilanm da derinden

etkilemistir. Gunumuzde, insanoglu tarihinde hicbir zaman olmadigi kadar karar verme ve
dustmmede cok boyutlu, yaratici ve elestirici olmarmstir. Egitim kurumlan,

hem bu

degisime katkida bulunmada hem de degisimin gerektirdigi var olan durumlardan yeni
bilgiler

uretecek,

yaratici,

elestirel

dusunebilen

bireylerin

yetismesine

katki

saglayabilmelidir. Ancak, iletme temeline dayah ogretimsel modeller arzulanan ogrenmeyi
ortaya koyamayacaktir.

Var olanm ozumsenmesi ve yeniden uretimini esas alan egitim

sistemleri yuksek duzey dusunme becerilerinin

gelistirilmesinde

istenen sonucu ortaya

koyamarmstir. Okullann yaratici, tlretken bireyleri yetistiremedigi

yontmdeki elestirilerin

temelinde

ise bu geleneksel

gelistirilmesini,
yaratici,

modellerin

aktif ogrenmeyi,

elestirel

saglayabilmektedir.

dusttnebilen

oldugu acikur. Daha list duzey yeterliklerin

ogrenenin
bilgi

kendi

toplumu

ogrenmesini
bireylerinin

vurgulayan

modeller

yetistirilmesine

Ozellikle ogrenme icin gercek yasam baglamlanm

katki

sunan, ogrenenler

icin psikolojik acidan guvenli ogrenme ortamlan ongoren olusturmaci tasanmla geleneksel
ogrenme cevrelerinin

tasanm

bilesenlerinin

bu acidan

irdelenmesinin

yararh olacagi

dusunulmektedir.

ELE~TiREL DU~UNMEDE "OLU~TURMACILIK" TEORiSi
Cevresiyle

etkilesime

giren birey, dis dunyadan

anlamlandmr (http://www.tojet.net/articles/218.htm).

gerekli

bilgi alarak kendine

gore

Dolayisi ile elde edilen bilgiye anlam,

birey tarafmdan var olan inanclan ve deneyimleri yoluyla yuklenir. Bir yazar "ogrenenlerin
kendi gercekligini olusturduklanni
anlarrum yorumladiklanni,

ya da en azmdan kendi deneyim ve algilanna dayanarak

bu yuzden bir bireyin bilgisinin onun onceki deneyimlerinin,

zihinsel yapilanmn, nesne ve olaylann anlarmrn yorumlamak icin kullandiklan inanclanrun
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ir fonksiyonu"

oldugunu belirtir.

Baska bir yazar bireyin bilgi olusturma surecinde

dilturun onemini ve bireyin zihinsel modellerini vurgular. Bilgi, bireyin icinde bulundugu
sosyal cevre ile etkilesimiyle olusturulur. Bilgi bilenden bagimsiz degildir ve deneyimlerle
olusturulur; dolayisiyla "bilme" bir yorum meselesidir. Ogrenenin amaci bilgiyi insa etmek,
ya da yeniden kendi inanclan, deneyimleri, var olan semalan yoluyla yaratmasidir. Bir
kisim bilim insam olusturmaci yaklasimda icerige; "ogrencinin, bir icerik alamnda tartisma
konularma yonelik olarak ilgili diger alanlan arastirmaya yonlendirilmesi,

bireyin cesitli

bakis acilanru gormesi ve alternatif veri kaynaklanm arastirmasi icin desteklenmesi" olarak
bakarlar. Baska bir bilim

insam ise, icerigin

ogrcnenlerde

derinlemesine

arastirma

yapmasiru, uzmanlik duzeyinde bilgi olusturmasim ve ilgili baglamlarda olmasuu vurgular.

YARATICI DU~UNME A<;ISINDAN OGRENME

<;EVRESiNiN

BAZI

BiLE~ENLERi
Olusturmaci yaklasim, bilginin dogasi ve ogrenme alamna yonelik aciklarnalan, ogretim
uygulamalannm

ve

ogrenme

degerlendirrne yaklasimlan,

cevrelerinin

nasil

tasanmlanacagr,

ogretmenin

rolu,

icerigin nasil olusturulmasi gerektigi gibi hususlarda onemli

isaretler sunmaktadir (http://www.tojet.net/articles/2

l 8.htm). Bu isaretler geleneksel iletim

temelli yaklasimlardan oldukca farklidir. Nesnelci tasanmm onceden belirlenen bir sonucu
vardir ve ogrenme sureci ogrenenin zihninde onceden tayin edilen bilginin yer etmesine
dayah bir mudahaledir. Ogrermenlerin en iyi sekilde neyi nasil ogretcccklerini tasarlamalan
yerine, ogrencilerin en iyi hangi kosullarda ogreneceklerini

dttsunmeleri daha onemlidir.

Temel yonelim ogrencilerin ogrenme ortammda daha cok sorumluluk almalan ve etkin
olmalanm saglayacak gercek yasam durumlanna

dayah problemlere

isbirlikli ogrenme

yaklasimlan sunmadir. Etkilesimli ortamlar, zengin bilgi ve sosyal acidan anlamh ogrenme
cevreleri, yaratici yeteneklerin gelistirilmesine olanak saglayabilir.

Bazi yazarlar

yaraticihgm

onundeki

engellerden

biri olarak

"kahplasma'tya

dikkat

cekerler. Baska iki yazar da bir probleme yonelik cesitli bakis acilanm ogrenmenin bireyi
kahplasan dusunceden kurtaracagmi belirtmektedir. Yaratici dusuncenin gelistirilmesi icin
yasarnm her yonu ile ilgili en yeni, bol ve degisik kaynaklara ulasilmasiru vurgulamr.
Icerigin esnek, guvenilir ve ilgili baglamlarda sunumu ogrenenin bunlan kendi deneyimleri
ile birlestirmesini vc kendi kisisel anlayisi icine yerlestinnesini

saglar. Yaraticihk iraksak

dusunmeyi icerdiginden ogrenenlere cok yonlu bakis acilanmn sunumu ogrenenlerin kendi

22

dusuncelerinin otesindeki iliskileri gormesini, yenilikleri kesfetmesini destekler. Boylece
ogrenen bir yandan degisik bakis acilanyla fikirler arasmdaki iliskileri kavrarken bir yandan
kendini belli bir dusuncenin icinde smirlandirmaktan
yapilandmlmamasi

ogrenme ortammda gorevlere de esneklik saglar. Esneklik ise yaratici

dusuncenin gelistirilmesinde
yeni ve farkh

ah koyar. Icerigin kati bir sekilde

iliskiler

onemli bir etmendir. Yapilandmlmamrs

kesfetmesini

saglar. Psikolojik

acidan

icerik, ogrenenlerin
guvenli

bir ortamda,

ogrenenlerin farkh iliskiler kesfetmesi onemli olacak ve bu tesvik edilir. Oysa geleneksel
tasanm, iyi yapilandmlrms

icerigin zihne depolanmasuu veya yeniden uretimini vurgular.

Bu iki durum yaratici dusunce acismdan oldukca farkh pozisyonlara sahiptir. Bir taraftan
var olam depolama ve hatirlama, diger taraftan yeni ve farkh bakis acilanm kesfetme,
bilgiyi olusturma (http://www.tojet.net/articles/2

l 8.htm).

ELESTiREL DUSUNME BECERisi OLUSTURMADA OGRETMENiN ROLD
Geleneksel
merkezli,

ve yaygm uygulamasi
yazi

tahtasi

onunde

olan ogretim yontemleri,
duz

anlatim

bicimindedir,

gerceklestirilen

ogretme - ogrcnmc etkinliklerinde

edemedikleri

ve

belirlenememekte,

yansitamadiklan
eksiklikler

dllzeltilememektedir. Okullarm
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yerinde
cogunda

gucluk

yanhslar

ogretlm,

Soz

gibi, ogrctmcn

konusu

yaklasimla

ogrenciler kendi dustmcelerini ifade

derslerde

giderilip

bilindigi

da

onceden

cektikleri
zamanmda

noktalar
bir

belirlenmis geleneksel

turlu
bir

yapida, duzende ve hizda yapilmaktadir. Bu surecte, ogrenciler, genellikle edilgen (pasif),
ogretmen daha etkin (aktif) durumda olup ogrenen ve ogreten arasmda etkilesim yok
denecek kadar azdir. Daha acikcasi, ogretmen yazi tahtasi basmda konuyu anlatir, ogrenciler
yalmzca dinler; kendilerine bir soru yoneltildiginde bazen bir kisrm derse katilir. Dahasi,
soz konusu anlayism egemen oldugu ortamlarda - derslik ve laboratuarda - ogrenciler
arasmda kendi dusuncelerini belirtme, tartisma firsati ve olanaklan hemen hemen yoktur.
Egitimde oldukca yaygm olan bu anlayis, ozetle, ezberci egitimdir ve Turkiye gibi bazi
ulkelerin egitim sisteminin dokusuna islenmis olup bu dokunun temizlenmesi ve saghkh bir
yapiya kavusturulmasi 90k buyuk, uzun sureli ve ozverili ugras gerektirmektedir.

Y araucihgm

odak

noktasi,

(http://www.tojet.net/articles/2

bilginin

ozerk

yaraticisr

olan

bireydir

l 8.htm). Bu noktadan hareket eden egitim uygulamalan,

ogrenenlerin aktif bilissel yeteneklerini gelistirerek ogrenmelerini kolaylastirmak olmalrdir.
Bunu basarmak icin kendi fikirlerini olusturmalannda
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destekleyici bir cevre hem bireysel

hem isbirlikli olarak saglamr, Egitimin bu olusturmaci modeli ogrenen-birey merkezli

ogrenme cevresidir. Bu cevrenin onemli bir unsuru da ogrcncn - ogrcnen, ogrenen ogrctmcn arasmdaki iliskidir, Bir yazar yaraticr egitimde grup cahsmalanmn da onemine

dikkat cekerek hem grup hem de bireysel cahsmanm yapilmasim onermektedir. Geleneksel
smiflarda ogretmen bilginin tek kaynagi ve ileticisi, ogrenci de bilginin pasif ahcisidir.
Ogretmen bu roluyle zorlayici ve snurlayicidir. Ogrenoinin soz konusu konu alamyla ilgili

gerekli bilgiyi depolamasmda temel olarak sorumlulugu yuklenir. Ogretmen bu durumla
ogretim ortammda psikolojik ozgurluk ve guven saglamada basansiz olmaktadir. Oysa

olusturrnaci ogretim

acismdan

ogretmcnin,

ogrencilerin

ozerkligini

ve girisimini

destekleme, ogrencilerin merak ve ilgisini artmci sorulara yonlendirme ve soru sormalanm
destekleme, ogrencilere

benzetme, iliski kurma ve yaratmalan icin

zaman verme,

smiflandirma, analiz etme, tahmin etme,yaratma, kesfetme seklinde gorevlere yonlendirme

gibi ogrenme

ortammdaki stratejilerine iliskin alti cizilen

bu hususlar yaracihgm

gelistirilmesine yonelik egitimsel uygulamalarla tutarlihk icindedir. Yaraticihk acismdan
ogrenci - ogrctmen iliskisinin dogasi; zengin, heyecan verici, tesvik edici, problemleri

bilimsel

olarak

gerekli

arastirmada

isaretleri

sunmadir

(http://www.tojet.net/articles/2 l 8.htm).

Y araticihgi yuksek cocuklar daha ozgur ve bagimsizdirlar.

Geleneksel disiplin anlayisi

acismdan bu, ogretmenler icin genelde bir problem olarak algilanmaktadir. Bu durumda,
ogretmenler

smif disiplinini saglamak icin daha kati ve otoriter tutum icine girerek

ogrencileri

smirlamaktadrr.

Ogretmen

dissal

motivasyon yerine ogrencilerin

motivasyonlanm harekete gecirmek durumundadir.

icsel

Ogrenen merkezli ogrenme cevresi;

ogrencinin ilgi, gereksinim ve fikirlerinin merkezde oldugu ogrenme · sureci, geleneksel

ogrenci - ogrctmcn hiyerarsisini ortadan kaldmr. Ogretmen teorik bilginin kaynagi olarak
hareket etmekten ziyade bir rehber gibi hareket eder (http://www.tojet.net/articles/218.htm).
Ogretmenin yukumlulukleri,

"Aktiviteleri secme, ogrencileri aktiviteler icine sokma,

problem durumlan duzenleme,

bir katalizor gibi davranma ve ogrencilerin

cozumlerini

tiretme" olarak belirtilmektedir. Ogretmen,

ogrenmesini

duzenlemek

yerine ogrenenlerin

iraksak

otokratik olarak ogrenci

kendi kisisel yonelimli

aciklamalannda

inisiyatifi ele almalan icin desteklemeli ve yardirnci olmalidir. Bu, ogrenme cevresine
esneklik saglamaktadir.
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PROBLEM

<;OZME YAKLASIMLI

VE ELESTiREL DUSUNME i<;iN

TURKiYE'DE YAPILAN DENEME I PiLOT <;ALISMALAR

Tlirkiye'de ogretmen adaylanmn problem cozme becerilerini degerlendirme ile ilgili
calismalar simrh sayidadir. Bunlardan birinde arastrrmaci degisik duzeylerde ogretim veren
ogretmenlerin problem cozme becerilerini degerlendirmek icin cahsmalar yapilmasim
onermistir (http://www.matder.org.tr/bilim/hygep.asp).
(a) Hizmet oncesi egitim denemeleri 1

Ogrctmcnlerin hizmet oncesi egitimi sirasmda soz konusu becerilerin ve yeterliklerin ne
olcude ve nasil kazaruldigmm acikca bilinmemesi nedeniyle istense veya denense de egitim
sisteminde iyilestirrne yapilamamaktadir. Bu nedenle, arastirmacilar, "Matematik ve snuf
ogretmeni adaylarmm matematikte problem cozme ile ilgili gorusleri" konusunu aynntih
olarak incelemistir. Ogretmen adaylarmm gorusleri, okullarda gozlemlenen geleneksel
ogretim anlayismi buyuk olcude yansitmakta olup egitim fakultelerinde aldiklan genel
egitim ve alan egitimi ile ilgili derslerde de benzer yaklasimlarla egitim gordukleri icin
kendilerini gelistiremediklerini belirtmektedirler. Dahasi, ogrcrmen adaylarma on ankette
acik uclu olarak sorulan "Aldigimz dersler problem cozme ogretimi icin yeterli midir?"
sorusuna matematik ogretmeni adaylanmn % 90'1, suuf ogretmeni adaylarmm ise %72'si
"hayir" yamtmi vermistir. "Neden?" sorusuna verdikleri yamtlann bir kisrm su anda egitim
fakliltelerinde yapilan ogretimin aksak yonlerine dikkati cekmektedir,
(b) Hizmet iincesi egitim denemeleri 2

Haziran 2002'de, Bahkesir Universitesi .Necatibey Egitim Fakultesi Smif Ogretmenligi
bolumu 3 .snuf ogrencilerinden (birinci ve ikinci ogretim olmak uzere) top lam 101 denegin
katildigi diger bir calismada, smif ogretmenligi adaylannm problem kurabilme becerileri
belirlenmeye cahsrlnnstrr.

Calismada veriler, ogrencilerin problem kurma becerilerini

belirlemek amacryla dort ayn durumdan olusan etkinlikler aracihgiyla toplanrmsur.

Ogretmen adaylarma verilen etkinliklerde birinci durum, verilen bir guncel olaya dayanarak

problem kurmalanm gerektiren bir durum, yani esas bilesenin eksik oldugu matematiksel
etkinliktir. Esas bilesen, "problemde ne

yapilacagmm bilinmemesi"dir. Arna, metin icinde

"ne yapilmasi gerektigi" belirtilmemis ve anlatimda ipucu olacak sozcukler yer almanustir.
Ogrenciye verileri ve bilgiyi kullanarak bir problem ortaya atmasi, problem kurmasi icin

firsat verilir ve becerilerini sergilemesi beklenir. Ikinci durum, verilen esitlikleri kullanarak,
cozulebilen problemler kurmalanm icerrnektedir. Ucuncu ve dorduncu durumlar, verilen
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problemleri degistirerek problem uretmelerinden olusmakta; verilen bir problem ifadesinin
herhangi bir uyarlamasi

biciminde

Necatibey Egitim Fakliltesi'nde
problem kurmak,

ogretmen

ilgili bir problemin

tammlanmasmi

icermektedir.

yapilan cahsma sonucunda, verilen problemi degistirerek

adaylan

tarafmdan

en kolay durum olarak saptanmisur.

Adaylann %76's1, problem kurmuslardir. Ancak, kurulan problemler daha 90k dart isleme
dayanan turde problemlerden olusmus, acik uclu ya da yan acik uclu problemlere yamtlarda
hie rastlanmamisur. Ogretmen

adaylarmm

dart islem problemlerine

nedeni, bize gore, soz konusu durumun kendilerine
baslayarak bu tur problemlere

yer vermelerinin

daha kolay gelmesi, ilkokuldan

ahskm olmalan, adaylarm kendilerinin bir konu bularak

problem kurmak yerine hazir olarak verilmis problemi kullanmalanndan

kaynaklanmis

olabilir. Smif ogretmeni adaylan cogunlukla, problem kurarken verilenlerin degerlerini ve
istenileni degistirmeyi tercih etmislerdir. Aynca, 90k az sayida ogretmen adayi, problemin
oykusunu degistirmeyi, yeni bilgi eklemeyi veya problemden bazi bilgileri cikarmayi ya da
kosullan degistirmeyi secmislerdir.

Ikinci durum olan verilen esitlikleri kullanarak problem uretme durumunda, ogretmen
adaylan

olay

yasadiklanm

olmadigi

icin

belirtmislerdir,

kuramadiklan,

islemlerin

zihinlerinden

problem

oykusu

yaratmamn

guclugunt;

Ogretmen adaylannm verilen esitlikleri kullanarak problem
kavramsal

bilgileri

hakkmda

yamlgilara

sahip

olduklan

gozlenmistir. Adaylara omek verildiginde ise ogretmen adaylarmm % 67'sinin duruma uyan
problemler

uretebildikleri,

% 33 'unun

ise duruma

uyan problem

olusturamadiklan

saptanrmsnr. Ucuncu durum olan verilen olaya dayanarak problem kurma durumunda,
ogretmen adaylannm yansmdan

cogu problem kurabilmistir, Bununla birlikte, ogrermen

adaylan tarafmdan verilen olay degistirilerek problem kurmaya cahstiklan,
kullanmayip
problemler

olayi oldugu

gibi yazdiklan

olusturduklan

saptanmistir.

ve olayda gecen verilerle
Calismanm

bulgulan,

verilen olayi
ilgisi olmayan

ogretmen

adaylanmn

matematik altyapismm onemini, problem cozme ve kurmaya katihmm ne denli onemli
oldugunu acik ve secik olarak belli etmektedir. Ogretmen adaylarmm problem kurmayla
yeni tarusrms olmalan ve daha onceden de boyle bir etkinlik yapmarms olmalarmdan dolayi
problem kurma konusunda

zorlandiklan

belirlenmistir.

Ogretmen

adaylan,

"problem

kurmanm 90k karmasik" oldugunu, bir "problemi kurmamn cozmekten daha zor oldugu"
ifadelerine yer vermislerdir, Ogretmen adaylan, "problem kurmamn yaratrci ve mantiksal
dusunmeyi gclistirecegi''

ve "ogrencilerin

de derse aktif olarak kanhnuru
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arnracagi''

konusunda hemfikirdirler. Ogretmen adaylan cahsmanm kendileri icin "cok yeni oldugunu"
hatta "basta sikici gelmesine" ragmen daha sonra konunun oneminin farkma vardiklanni,
artik "olaylara farkh bir gozle baktiklanm"

ifade etmislerdir. Ezberci bir sisteme ahsan

ogrencileri ve ogretmenleri boyle bir etkinlik dusunmeye zorlayacaktir. Cahsma, ogretmen
adaylannm problem kurma yeterliklerini gelistirmenin onemini fark etmelerini saglanustir
(http://www.matder.org.tr/bilim/hygep.asp).
( c) Hizmet if i egitim denemeleri 3
Bilim ve teknolojik gelismeler, toplumlarm si.irekli degisen gereksinimlerini,

egitimcilcrin

ve ogretmenlerin yapmakta oldugu geleneksel gorevleri buyuk olcude etkilemekte, kisileri
yasam

boyu

ogrenmeye

zorlamaktadir.

-Ost yoneticilerin,

egitim

uzmanlarmm

ve

ogretmenlerin si.irekli gelismesi ve yetkinlesmesi, ancak si.irekli ve yasam boyu egitimlc,
isbasmda destek hizmetler ve yardimlarla gerceklesebilir.

Bu amacla 3-4 Eyli.il 2002'de

izmir, Tire'de Milli Egitim Mi.idi.iri.i' nun girisimiyle smif ve matematik ogretmenlerinin
katildigi "4E: Etkilesimli Etkin Egitim Etkinlikleri-Problem

Kurma ve Cozrne Yaklasimli

Matematik Ogrenme I Ogrenme" konulu iki gi.inli.ik bir seminer di.izenlendi. Ogretmeuler,
problem kurmaya daha yakm olduklanm ve kendilerinin derslerinde de kullandiklanm ifade
etmislerdir. Ancak, ogretmenlerin

%91 'i MEB tarafmdan belirlenen ogretim programmi

uygulamalarma ragmen, her bir hedefin ve davramsm problem kurma oldugunun farkmda
olmadiklan

gozlemlenmistir.

Etkinliklerin

uygulanmasi

ilgili yapmis

sirasmda ogretmenlerin
olduklan

katilun

bicimi ve ders konusunun

islenisiyle

grup calisma raporlan

incelendiginde ogretmenlerin

problem kurma ve cozme, yan acik I kapali, acik - uclu

problem kurgulama, proje tabanh matematik ogretimi vb. konularda hizmet oncesi yetisimle
baglantih olarak 90k yonlu eksiklerinin

oldugu, bu eksiklikleri

gidermede kisa si.ireli,

ornegin bir - iki gun si.iren calismalann

yeterli olmadigi ve daha uzun cahsma si.iresi

gerektigi anlasilrrustir. Aynca, kuramsal bilgi ve uygulama ornekleri iceren, ogrenci yas
gruplanna ve ilkogretim matematik ogretim programmdaki konulara · donuk yazih metinlere
(ornegin, ogretim yonergelerine, kilavuz kitapciklara, ogrenci cahsma yapraklarma), gorsel
araclara,

ozetle ogretmen

Dahasi, belirtilen

konularda

kaynak

kitaplanna

ogretmenlerin

gereksinimleri

bilgi edinerek

oldugu

eksiklerini

gozlemlenmistir.
gidermek, kendi

gereksinimleri yonunde di.izenlenecek etkinliklere katilmak istedikleri sevindirici ve umut
verici bir durumdur.
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Sonuc olarak, ogrencilerin

problem

olabilmesi icin once ogretmenlerin

cozebilen ve elestirel

dusunebilen

birer yetiskin

bu konuda ltizumlu ve yeterli bilgi ve beceriler

edinmeleri, mesleklerinde geliserek yetkinlik kazanmalan gerekli ve zorunludur.

ELE~TiREL DU~UNME BECERiSiNiN KAZANDIRILMASI i<;iN NELER
YAPILABiLiR ?
Esnek, yaratici ve elestirel dusunmeye yonlcndirmck,
gerektirebilecek

problemler

sunmak

ve sundugumuz

ogrenciye

elestirel dusunmesini

problemlerin

ogrencilerin

yas

duzeyine, dusunme potansiyeline, ilgi ve ihtiyaclanna uygun olmasma dikkat edilmelidir.
B unlann yam sira;
•

Merak uyandirrnak,

•

Dusunrne icin yeterli zaman vermek,

•

Dusunceleri ve dusuncelerin nedenini ortaya cikanci sorular sormak,

•

Olaylann neden-sonuc iliskisini kurmalanm saglamak,

•

Motive etmek,

•

Tartisma ortamlan yaratmak,

•

Arastirmaya tesvik etmek,

•

Bagimsiz ve ozgur dusunmelerini saglamak,

•

Dusuncelerin acikca savunulabilecegi ortamlar yaratmak,

•

Dusundurucu sorulan ozenle secmek ve beyin firtmasi yaptirmak,

•

Olabilecekler uzerinde tahminde bulundurmak,

•

Olaylan birbirine baglamalanm saglamak,

•

Karsilastirmalar yapmalanm saglamak,

•

Avantaj ve dezavantajlan dusundurmek,

•

Benzer ve farkhhklan ayirt etmelerini saglamak gerekmektedir.

iLETi~iM
Iletisim, karmasik insan iliskileri alamm kapsayan bir konu olup, iyi yonetilen simflarda
odak noktasim teskil eder.

Iletisim Kurma
Ogretmenin ogrencileriyle etkili bir sekildc iletisim kurmasi gerekir. Ogrencilerin dogru
veya yanhs cevaplarma

geribildirimlerde

bulunmasi
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gerekir. Konusrnalar

anlasihr ve

dilbilgisi acismdan dogru olmahdir. Bu da etkili iletisim kurmada onem tasir. Smifta
problemler ortaya cikmaya basladigmda, ogrctmcn ve ogrenciler arasmda saghkh iletisimin
kurulmasi sartnr. Iletisim, ogretmen konusur ogrenci dinler uygulamasmdan daha genis bir
anlam tasir, Gercek iletisim, konustugunuz fakat aym zamanda dinlediginiz, gidis ve gelisi
acik olan bir otobana benzer. Bir ogretmen olarak dinlemeyi, ogrencilerin konusma ve simf
problemlerine cozum getirmelerine izin vermeyi ogrenmelisiniz. Stirekli olarak, btiytik bir
caba gostererek iletisim becerileriniz ile ogrencilerinizin duygu, ve dusuncelerini acik bir
kafa ile dinleme yeteneginizi arnrmahsunz.

Kendi simfuuza uygun disiplin yaklasimuu sadece siz gelistirebilirsiniz.
tartismasma bu acidan bakildigmda,
teknik bulunmaktadir.

etkili suuf yoneticilerinin

Bu tekniklerin bazilanm

Simf yonetimi

ozellikleri olarak bircok

inceleyelim. Bireyin topluma uyumunu

saglamak tizere kurulmus, toplumsal acik bir sistem olan okulun en onemli ogelerinden biri
ogretmendir, ogretmen suufta ogrencilerin basansmdan
ogretmenin simftaki basansmda

en basta sorumlu olan kisidir,

sosyal yeterliligi, teknik yeterliliginden

daha etkilidir,

ogretmenin ogrencilerini olduklan gibi kabul etmesi, onlarla uygun sekilde iletisim kurmasi
ogrencilerin

ogrenmelerine ve yuksek basan yakalamalanna katkida bulunmaktadrr.

Simfm etkili olarak yonetilmesi ogrencilerin ilgi, beklenti ve gereksinimlerini
olanakhdir.

Bunun

icin ogrctmcn

katilmalan

gerekliligi

vardir.

ve ogrencinin

Ogrencilerini

iletisim

tamma

stirecine

yetenegine

tammakla

etkili bir sekilde

sahip

bir ogretmen

ogrencilerce fark edilir. Fark edilen ogretmen ise smifta olumlu bir ogrenme ortami yaratir.
Bilindigi tizere, ogretme belirlenmis ozel hedeflere ulasmak icin gerekli bir dizi ogrcnme
gorevinin planlanmasi, dtizenlenmesi ve bunlarm uygulanmasidir.

Ogrenmede ogrenci ile

cevresi arasmdaki etkilesim onemli rol oynamaktadrr.

Suuf ogrencilerie yuz yuze olunan bir ortamdir. Egitimin amac edindigi ogrenci davramslan
burada kazandmlmaya cahsihr. Ogrcncilcrin ogrenmek icin olumlu tutumlar icine girmeleri,
onlann cevrelerindeki nesneleri ve kendilerine yapilan etkileri dogru olarak algilamalanna
\

baghdir. Dogru algilarnalar ise genellikle dogru davraruslar ortaya cikanr, ogrencilerin
kendilerine ogretilmek istenilenleri dogru ve yeterli algilamalanm

saglamak ogretmenlerin

isidir. Ogrcncilere cevrelerinde olup biteni aktarabilmek ya da onlara ogretilmek istenilen
davraruslan

dogru algilamalanm

saglamak, ancak
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uygun sekilde iletisim kurmakla

olanakhdrr. Bu acidan bakildigmda
unsurlarmdan birisi ogrenci-ogretmen

suuf yonetiminde

nitelik saglamanm

basta gelen

iletisimindeki uyum ve yeterliliktir. Iletisim suuf

yonetiminin onemli konularmdan birisidir ve kahci bir ogrenme, en basta smifta etkili bir
ogretmen-ogrenci iletisimi ile olusturulabilir.

Bu bolumde, once iletisimin anlammi aciklanacaktrr. Daha sonra da iletisim sureci, okulda
iletisim, ogretmen - veli iletisimi, ogretmen - yonetici iletisimi, ogrermcn - ogrctmcn
iletisimi, ogretmen - ogrenci iletisimi, ogrenci - ogrenci iletisimi ve iletisim engelleri
konulan uzerinde durulacaktir.

Iletisimin Anlarm
insanlar surekli olarak cevrelerinden bilgi edinirler ve elde ettikleri bilgilerle de gelisirler.
Bu, insanlann

dogalannda

vardir, insanlar cevrclerinden

yasantilan

yoluyla edindikleri

bilgileri; kisilikleri, deger yargilan, kultur ve deneyimleri gibi pek 90k duruma bagh olarak
yorumlayip anlamh hale getirirler. Bu bilgiler insan davramslannm temel ogelerinden birini
olusturur.

Iletisim genel anlamda, iletiyi gonderen ve alan arasmda olusturulan bir ahsveris
icinde

paylasilan,

iliskisi

ortaklasa yararlamm ile olusan bir surectir. Bu surec, kaynak kisi

tarafmdan iletinin olusturulup, aliciya gonderilmesi ile baslar ve ahcmm bu iletiyi ahp
degcrlendirmesi ve uygun tepkide bulunmasi ile son bulur. Bir anlamda iletisim bireyle,
kumeler ve toplumlar arasmda soz, yazi, goruntu, el, kol, mimik, jest gibi simgeler aracihgi
ile

bilgi,

dusunce

ve duygulann karsihkli olarak iletilmesini saglayan bir etkilesim

surecidir.

insanlar iletisim sureci icinde bazi bilgilere ilgisiz, isteksiz yaklasirlarken

bazi bilgilere

merakla bakarlar. Her insamn ilgi ve dikkatini ceken olay ve bilgiler farkhdir. Bu farkhligm
temelinde insanm gereksinimleri oldugu gibi guduleri, deger yargilan, inane ve deneyimleri
de etkili olur. Ancak, insanlarm gecmiste olusturduklan

kanaat, varsayim ye dusunceleri

zaman icinde degisebilir. Bu degisimde onunla kurulan iletisimin etkisi 90k
Iletisimde

fazladir.

algilama bu nedenle 90k onemlidir. Algilama, insanlarm duyulan yardimiyla
r

cevrelerinden elde ettikleri bilgileri bir araya getirip duzenleyerek kendileri icin anlama
kavusturmalandtr, Her bireyin kendine ozgti yasanti ve bilgilerine dayah bir deneyim alam
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vardir,

iletisimde kullamlan simgeler kisinin deneyim alam ile ilgili oldugu surece bir

anlam tasirlar.

Iletisim surecinde bir sozcugun anlasilmasi icin gonderici ve ahcmm bu sozcuge aym
anlarm vermesi gerekir. Aym anlami saglayan sey, gonderici ve ahcmm ortak deneyim
alanlandir,

iletisimde

ortak deneyim

alam icine girmeyen

iletilerin

algilanmasi

zor

olmaktadir Dogru algilar genelde dogru davraruslar olusturmakla birlikte, iletisimin dogru
bir sekilde gerceklestirilmemesi

de algisal yamlmalara neden olmaktadir. Etkili iletisim

saglamak icin oncelikle ahcmm kaynak kisi tarafmdan 90k iyi tanmmasi, ahcmm kaynak
kisi tarafmdan kendisine gonderilen simgeleri gonderildigi bicimde anlamasi ve tammasi,
kaynak kisinin kullandigi dilin acik ve anlasilrr olmasi gerekmektedir.
kisinin kullandigi dili bilmeyen bir kisinin konusulanlan

Ornegin; kaynak

anlamasi ve bu dil kullamlarak

olusturulan iletisim surecine katilmasi ve uygun davrarus olusturmasi beklenemez.

Saghkh ve etkili iletisim iki yonlu olan iletisimdir, . iletisimin amacma ulasabilmesi icin
iletisim surecinin islemesi gerekir. Kaynak ile ahci kisi arasmdaki bilgi, dusunce, dilek ve
duygulann

karsihkh

olarak ahrup verilmesinden

de anlasilacagi

uzere iletisimde bilgi

akismm iki yonlu olmasi beklenir. Gudumbilimde bir bilgi kaynagmdan tek yonlu bilgi
iletimine bilgi aktanrm, karsihkh bilgi ahsverisine ise iletisim adi verilmektedir.

Iletisim canhlar dtinyasmda ortak bir ozelliktir. Ancak, insan iletisimi diger canh ttirlerine
gore daha ayn ve yetkindir. lnsanm yasam cevrcsi diger canhlannkinden

hem nicelik hem

de nitelik olarak daha genis ve daha degisiktir. insamn dusunme yetisi, dili, yani konusmasi
bunun en onemli nedenidir. insan dismdaki ttim canlilar kahtimsal olarak sahip olduklan
iletisim sistemlerini kullamrlar,

insan ise kahtsal ozelliklerinin

yam sira, dogustan var

olmayan bir simge sistemi gelistirmistir. insan dogar dogmaz baska insanlara gereksinim
duyar, yasamuun sonuna kadar da insanlarla ic icedir. Buyudukce etkilesimde bulundugu
insanlar artar ve cevresi de ona gore genisler, insamn toplumsallasmasmda

ve ogrenmesinde

iletisimin onemi buyuktur, iliski ve isbirligi icinde yasamak, iletisimde bulunmak insanm
dogasmda vardir. Bu cesitlilik artukca insan toplumsal kulturunu de daha iyi ogrenir. Ona
gore duyar, ona gore davramr, toplumsallasir. Cocugun ilk toplumsallasrnaya basladigr yer
ailesidir ve sonra okul gelir.
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tisim Siireci
· imin gerceklesmesi icin bir dizi davranism gerceklesmesi gerekir. Bu anlamda iletisim

ir surectir, iletisim surecinin incelenmesinde dikkate almmasi gereken bes temel ogedcn
soz edilebilir. Bunlar gonderici, ileti, kanal, ahci ve donuttur.
Gonderici
Iletisim surecinin basansi,

onemli olcude gondericinin

bilgi, yetenek ve ozelliklerinc

baghdrr. Gonderici baskasi ile paylasacak bilgisi olan kaynak ya da kisidir, Gonderici
ahciya gonderecegi iletiyi hazirlarken alicmm ilgi alamna giren iletileri secmeli ve bunlan
ahci tarafmdan tanman ifade ve semboller kullanarak gondermeye

ozen gostermelidir,

Soyut ifade ve sembollerden 90k somut ifade ve sembolleri kullanmalidir. Cunku somut
ifade ve semboller gonderilen iletinin ahci tarafmdan algilanmasiru kolaylastmr.
ileti
Gonderici tarafmdan,

iletisim

surecinin

icinde yer aldigi toplumsal

ortamca bilinen

ifadelerle, sembol ya da simgelerle kodlanan, paylasilmak istenilen bilgi, duygu ve dusunce
ile yuklu olarak aliciya cesitli iletisim ortam ve kanah ile ulasan ogedir.
Kanai
En yalm deyisle gonderici ve ahci arasmdaki bagdir, iletilerin uzerine yuklendigi fiziksel
araclardir, insanlarm bes duyu orgam beyne giden iletisim kanallandir.

Ornegin gazete,

kitap, radyo ya da televizyon biret iletisim kanahdir.

Iletisim surecinde kanah, iletileri tasiyan bir arac olarak da tammlamak olanaklidir. Iletiyi,
aktanlabilecek bir sinyale donusturen teknik ya da fiziksel bir nesnedir. Bunlan sunumsal,
temsili ve mekanik araclar olarak tic gruba

ayirmak olanaklidir. Ornegin ses, yuz, beden

sunumsal; kitaplar, resimler, fotograflar, yazilar temsili araclar; telefon, radyo, teletex ise
mekanik araclar arasmda yer ahrlar.
Alier
Gonderici tarafmdan yollanan iletiyi alan kisidir. Basanh bir iletisim, gonderici tarafmdan
yollanan iletinin ahci tarafmdan almarak ona bir anlam verildigi ve bunun davraruslarla
gosterildigi zaman olusmaktadir.

Iletisimin basansmda,

hem gonderici hem de ahcmm

iletisim bakirrundan yeterlilikleri, iletisim konusundaki tutumlan ve istekleri onemli olcude
ct~li~

'

Ddnilt
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Gonderici tarafmdan gonderilen iletiyi alan ve onu yorumlayan ahci artik kendisi bir kaynak
durumuna donusur ve tepkisini gondericiye aktanr. Donut, gondericinin iletisinin ahmp
almmadigirun,

ahndiysa

alici

tarafmdan

dogru

ogrenilmesini saglar. Bu tepkileri degerlendiren

olarak

algilamp

algilanmadigmm

gonderici gerek duyarsa daha sonraki

iletilerinde degisiklige gidebilir.
Okulda Iletisim
Okul toplumun egitimden istek ve beklentilerini karsilamak uzere, egitim sisteminin en alt
birimini olusturan bir orguttur. Uygulamalan

gozlenir, degerlendirilir ve elestirilir, Okul

islevi geregi bir iletisim ve iliskiler yumagidir. Okulun ogeleri olan yonetici, ogretmen,
ogrenci, veli ve okulda egitime yardimci diger gorevliler surekli bir etkilesim ve iletisim
icindedirler. Bu ogeler okulda formal oldugu kadar informal yollardan da bir iletisim
icindedirler. Temelde okuldaki butun cabalann

toplumsal

istek ve beklentilere uygun

nitelikli ve basanli insanlar yetistirmek oldugunu soyleyebiliriz.

Gunumuzde okula gelen ogrenciler bilgisayar, bilgisayar

oyunlan,

internet ve resimli

dergiler, kitaplar ile diger araclar gibi daha bircok arac-gereclerden
ortammdan

okula

dusunuldugunde,

gelmektedirler.

Bilginin

dogal olarak bu ogrencilenn

her

bes

zekalan,

yilda

bir

olusan iletisim
ikiye

katlandigi

ogrenme konusundaki

ilgileri,

duygu ve heyecanlan, beklentileri de eskiye oranla farkhhklar icermektedir, Ogretmen bu
farkhlasmayi

bilip okulda ogrencilerle

yararlanmak zorundadir.

iletisim kurarken teknolojiden

de olabildigince

Ogrencilerin birden 90k duyu organma hitap etmek iletisimin

gucunu artirmaktadir; iletisimin guclu olmasi, ogrenilecek konuyu daha netlestirmekte ve
kalici ogrenmeler ortaya crkartmaktadir.

Iletisimin ilk asamasmda, gonderilen iletinin ogrenci tarafmdan fark edilmesi ve iceriginin
kavranmasi gerekmektedir. Bu durum, kendisine kazandmlmaya cahsrlan temel dusunce ve
bunu destekleyen

belgelerin

kendisine gonderilen

ogrenci tarafmdan kavranmasi

iletiyi benimsemesi

anlanum tasir. Ogrencinin

ve bunun sonucunda

olusan yeni tutumunu,

sorunlara bakismi, davranisa donusturecek uygun bir firsat cikana kadar surdurmesi gerekir.

Ogrenci 19m bu soylenenlerin

olusup olusmadigiru

anlamak icin, ogretmenin iletisim

sirasmda zaman zaman donutler almasi gerekir, ogretmen donut almaz ya da aldigi donutleri
olmasi gerektigi sekilde degerlendirmez ise, ogrenciler icin uygun iletiler duzenleyemez ve
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iletisimi sonlandirmak zorunda kalabilir. Ogrencilerin uzerinde gereken etkiyi yapmayan
iletilerle olusturulan

iletisim, ogrencilere

tek yonlu bilgi aktanmmdan

Doniitlerin en iyi almdigi iletisim, yuz yuze gerceklestirilen

oteye gitmez.

iletisimdir. Yuz yuze olan

iletisimde ogretmen, iletisimin ogrencide yarattigi etkiyi dogrudan gozleyebilrne olanagma
sahiptir.
Ogretmen - Veli Iletisimi
insanm toplumsallasmasi

once aile icinde gerceklesir. Aile gelenekleri, daha once kendi

ailesinden gorup ogrendikleri

cocuk tlzerinde etkili olur. Her cocuk kendi ailesinin

yetistirme duzenine gore yetisir. Ailede cocuga verilen onem, sevgi, saygi, hosgoru, sorun
cozme becerisi, aile ici insan iliskileri ve iletisimi, ailenin yasam standard: ve yapisi gibi
pek 90k neden cocuk uzerinde etkilidir. Aile cocugun okula ve topluma uyumunda onemli
bir isleve sahiptir. Ailede uyum ve iletisim

ne

kadar

gucluyse,

okulda ogrencinin

davrarusi da buna uygun olarak olumluya donuktur. Ailedeki iletisimsizlik, uyumsuzluk ve
catisma ogrenci uzerinde olumsuz
okulda

basanstz,

ice

donuk,

etkide
bagimh,

bulunmaktadir.
kimi

zaman

olabilmektedir. Aynca, ailelerin cocuktan beklentilerinin
olumsuz

Boyle ailelerin cocuklan

uyumsuz

davramslar

derecesi de cocuk

icinde
uzerinde

etkiler yaratabilmektedir.

Ogretmen simfta ogrencinin

basansmdan

sorumlu olan kisidir. Ogrencileri

yakmdan

izlemek, onlara olumlu ve yeni davraruslar kazandirmak, olumsuz davraruslar varsa bunlan
unutturmak, kabul goren fakat pekistirilmesi gereken davranislan pekistirmek, gelistirmek
okulda ogretmenin temel gorevidir, ogrermen snufm dismda olmasma karsm egitim ve
ogretim

ile ogrenci

durumundadir.

uzerinde

Yonetici,

etkili olan ogelerle

de yeterli

iletisim

ogrenci velisi gibi ogeler siruf yonetimine

icinde olmak
etkide bulunan

ogelerdir. Bu anlamda ogrctmcn zaman zaman ogrencilerin velileri ile gorusmeler yapmak,
onlardan

ogrenci

hakkmda

bilgiler

almak

ve

kendi

edindigi

bilgileri

paylasmak

durumundadir,

Ogrctmcnin ogrenci velileri ile iletisimi yuz yuze olabilecegi gibi, telefon, bilgi notu, yazi
gibi yollarla da olabilir. Bunlarm icinde ogrenci hakkmda yapilacak gorusme icin en 90k
onerilen iletisim bicimi yuz yuze yapilan iletisimdir. Ogretmen ogrenci velileri ile iletisim
kurmak amaci ile onceden belirlenmis ve ogrenci velilerine duyurulmus olan bir program
dahilinde toplu olarak haftahk, ayhk toplantilar da duzenleyebilir.
34

Ogretmen - Ydnetici iletisimi
Okulda kultur olusturma

yoneticinin

isidir. Okulda olusturulan

olumlu hava, okulun

verimliligine de olumlu yansir. Olumlu iklime sahip okullarda smif yonetimi de kolaylasir.
Yonetici tarafmdan
iletisimsizliginden
etkileyebilmektedir.
Iletisimlerinde
verimlilikten

duzensiz

bilgilendirmeler,

olusan catismalar,

ogretim

ortammdaki

dedikodular simf ici iletisimi de olumsuz yonde

Okulda olumlu bir kultur olusturmada

guclukler
uzaklasirlar

yasayan

ogretmen-yonetici

kurumlar

iletisimin onemi buyuktur.

olumlu bir kultur yaratmada

ve gerek insan iliskilerinde,

zorlamrlar,

gerekse uretimlerinde

sorunlar

yasarlar, Iletisim yollanm kapah tutan ya da olmasi gerektigi gibi kullanamayan bir kurum,
onernli yasam kaynaklarmdan birini kullannuyor demektir. Bir kurumun etkili bir sekilde
uzun sure yasayabilmesi icin, kurum ici iletisimini en iyi sekilde duzenlemesi gerekir.

Yonetici okulun nasil cahstigmr izlemek ve yonlendirmek zorundadir. Ogretrnenlerin de bu
anlamda uzerlerine dusen gorevleri bilmeleri ve gerekenleri yapmalan gerekmektedir. Okul
yoneticisi ve ogretmenler

yapacaklan

isler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadikca

islerini etkili bir sekilde gerceklestiremezler.

Yoneticinin gonderdigi anlam ve sembollerle okulda ogretmeni etkilemesi ve ogretmenin
bunlara gore davrarus gosterip yoneticiyi yamtlamasi yonetsel iletisim olarak bilinir. Bu
iletisim sekli de bir surec icerir,
aymdir,

Okul yoneticisi

orgutsel

Bu surec isleyis bakimmdan diger iletisim surecleri ile
amaclann

gerceklestirilmesini

saglamak

amaci ile

ogretmenler ile iletisim kurar. Yonetici, cahsanlar

ile formal yollardan oldugu kadar

informal yollardan

yoneticinin

da iletisim kurabilir,

lletisimi

baslatmasi

gerekir. Bu

iletisimde, yoneticinin iletisimi baslatmasi, guclendirmesi, iletisimin sonucunu izlemesi ve
geri donen iletileri ayiklamasi gereklidir. Smif yonetimindeki

basan, okul yonetiminin

niteligi ile iliskilidir. Etkili bir ogretim icin yonetsel destek sarttrr. Demokratik bir yonetim,
ogretmenin okulla ilgili kararlara katilnnmm derecesi, yonetici ile iletisimin etkililigi hem
ogretmenler hem de ogrenciler uzerinde olumlu etkiler yapar.

Yoneticinin okulun sorunlanm yakmdan tamyabilmesi icin, ogretmenlerden gelecek iletilere
acik olmasi da gerekmektedir,

ogretmenlerden

gelecek

iletilere

acik olma, olumlu

duygularla birlikte olmahdir. Ogretmenden gelecek iletilere yoneticinin olumsuz duygularla
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yaklasmasi, yonetici ile ogretmcn arasmdaki iletisimi zedeler ve hatta iletisimi ortadan
kaldirabilir.

Yoneticinin iletisimdeki actkhgi ogretmenlerin kuruma baghhklanru artmr. Yoneticinin
iletisime kapahligi ve iletisimde icten olmayisi okulda yenilesmeye ve yaraucihga engel
olusturur.
artmlmasi,

Sorunlan

orter, verimliligi

azaltir, yabancilasmayi

olumlu bir kultur olusturulabilmesi

icin yonetici

artmr.

Okulda verimin

- ogrermen iletisiminde,

uzmanhk, acikhk, guvenilirlik, tutarhhk, yansizhk onemli hususlardir.

Ogretmen - Ogretmen Iletisimi
Simf ogretmeni her gun ogrenci ile birlikte oldugu icin onemli bir bilgi kaynagidrr. Her
uzmana alanmda yardimci olacak zengin bilgilere sahiptir. Ornegin, bir egitim psikologu bir
ogrenci ile ilgili olarak ogretmen ile bilgi alisverisi icine girebilir ve ondan yararh bilgiler
elde ederek, cocugun egitsel gereksinimlerini

belirler ve bu gereksinimleri

karsilayacak

uygun onerilerde bulunabilir. Bu onerilerden ogretmen aracihgi ile ogrenci velilerinin de
yararlanmasi saglanabilir. Bu iletisimde ogretmenlerin dogru, acik, azami olcude durust
olmalan gerekmektedir.

Aynca, okulda cahsan ogretmenler,
aralarmda olusturduklan
Cahsanlann
belirsiz

okuldaki formal iliski ve iletisimlerinin

gruplarda ve takimlarda da iletisim icinde olmayi surdururler.

kendi aralarmda olusturduklan

durumlar

haberlesmeleri

yon verebildigi

aslmda

yam sira

bu iletisime genellikle cikarlar ve okuldaki

gibi, ogretmenlerin

bir gereksinimden

aralannda

kaynaklanmaktadir,

iletisim

kurmalan,

Ogretmenleriu

okulda

aralarmda olusturduklan bu iletisim dogaldir. Onceden belirlenmis kurallan olmayan, varsa
bile ogretmenlerin kendi aralannda olusturduklan

kurallarla isleyen her turlu

karsihkh

haberlesmeyi icerir.

Ogretmen - Ogrenci Iletisimi
Ogretmen ve ogrenci okulda ogretim surecinin iki onemli ogesidir. Smif icinde en yogun
iletisim ogretmen ile ogrenci arasmda yasanmaktadir.

Iletisimlerindeki

nitelik hem simf

yonetimi hem de ogrenme bakimmdan olumlu sonuclar dogurur. Ogretmenin smifta olumlu
bir hava yaratrnasi ve ogrenciler ile iyi bir iletisim saglamasi ogrencilerin derse etkin
katihmma katkida bulunur. Ogretmcni ile olumlu iletisim kurabilen, bekledigi iletileri ve
donutleri alabilen ogrenciler olumlu davranislanm artmrlar. Ogrenciler ile arasmda empatik
bir iletisim oruntusu olusturan ogretmen, onlarm bireysel yeteneklerini
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tamma sansmi

yakalar; iletisimde empati

bir insamn, kendisini karsismdaki insamn yerine koyarak onu

duygu ve dusunceleri bakimdan dogru olarak algilamaya cahsmasidir. Ancak bir insanm
kendisini karsismdaki

insanm yerine koymasmi ona benzemekle kanstirmamak

gerekir.

Basanyi tatmak, guclu bir guduleme araci ve daha cok basanh olmak icin etkili bir
durtudur. Bu yuzden ogretmenin sunfta ogrenciler ile kurdugu iletisimde sik sik onlann
basanlan ve gelisimleri ile ilgili olarak kesin ve olumlu donutler saglamasi onemlidir.
Ogretmcn ogrerim suresi boyunca, ogrencileri ile nasil bir iletisim kurrnasi gerektigini ve
onlara nasil donutler saglayacagim dusunmelidir.

Egitimde iletisim surecinin isleyisinde kaynak ogretmen, alici da ogrcncilerdir. ileti ders
kitabi, program icerigi ya da ogretmenin
ogrctmcn

ogrencilerden

gelen donutleri

sesi, kanal ise ogretim surecleridir, Iyi bir
degerlendirmesini

bilen

ogrctmendir.

Smifta

ogrencinin soru sormasi, esnemesi, gtilmesi, arkadaslanyla konusmasi, mimikleri ogretmene
hirer donut olabilmektedir.

Smif ici iletisim, suuf yonetimi, ogretim stratejisi, yontem ve teknikleri ile araclann
kullamlmasim,

ogretmen

ve

ogrencilerin

cok boyutlu

davramslanm icermektedir.

Ogretmen simfta ogrencileri ile iletisim kurarken kendi yasantilanna benzer bir yasantnun,
ogrencinin

zihninde

yasantilanna

benzer

canlanmasma

cahsrnahdir.

bir yasantimn

Bir zihnin

canlanmasmi

baska

saglayabilmesi

bir zihinde kendi
de iletisim

olarak

gorulmektedir.

Ogretmenler ogrenci ile iletisimde, onlann dilek ve dustlncelerine onern verir, kanhmlanm
destekler ve onlan anlamaya cahsirlarsa aralarmdaki etkilesim daha guclu olrnaktadir.
Smifta ogretmenin daha eek sunucu konumunda olmasi ogrencilerle iletisimde zorluklar
ortaya cikarabihnektedir.

Boyle bir smif ortammda ogrenciler tepkilerini ya sessiz kalarak

ya da gurultu yaparak ortaya cikarmaktadirlar .

Ogrenci, ogretmeni duygusal olarak kendisini anlayan birisi olarak algilarsa, ogrenci ile
ogrctmen arasmdaki iletisim kolaylasir, Bu da ogrencilerin derse katihmlanna olumlu yonde
etki edip, ogrenmede kolayhk saglar.

Simfta demokratik tulum sergileyen ogretmenler

ogrencilere daha yakm olup, her turlu iletisime acik davramrlarken,

otokratik tutumlu

ogretmenler suufta disipline asm onern vermeleri ve iletisime pek fazla onem vermemeleri
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nedeni ile ogrencilerle olumlu etkilesim saglamakta zorlanmaktadirlar

Smif ici iletisimde

kaynak durumunda olan ogretmcnin, elestirel dusunme, ogrendiklerini kullanma becerisi,
diger bir di.izenlemedeki

yaraticihgr

ogrenciye

her bakimdan

olumlu olarak

yansimaktadir.

Ogretmenler ogrencileriyle

konusurken en uygun terim, sozcuk ve deyimleri secmeye,

bunlan dogru kullanmaya

ozen gostermelidirler.

Aynca ders anlaurken,

soru sorarken,

aciklama yaparken ses tonu ile bas, el, kol hareketlerinin, i.izerinde konusulan konu ya da
sorunun niteligine gore di.izenlenmesine dikkat etmelidir. Simf icinde ogretmenle ogrenciler
arasmda sozel olmayan iletisimden de soz etmek gerekir. Sozel olmayan iletisimin en az
sozel iletisim kadar smif ici etkilesimde etkili oldugu soylenebilir.

Bir ogretmenln smif icinde ogrencilerle etkili iletisim kurma derecesi, gercek anlamda o
ogretruenin ogrencileri ile iletisim kurmada gosterdigi beceri di.izeyi ve gosterdigi iletisim
cesitliligi ile olculmcktcdir. Ogretmenin smif icindeki iletisim islevini yerine getirirken i.i9
tilr iletisim yonteminden yararlandigi belirtilmektedir. Bu iletisim ti.irleri, sozli.i, sozsi.iz ve
teknolojik arac ve gerecler yardnru ile yapilan ileti~imd~r. Bunlarm ogretmen tarafmdan
etkili kullanirm iletisimin basansim artmr.

Sozlii iletisim : Kisiler arasmda olusturulan sozlu iletisim, mutlaka bir dile gereksinim
duyar. Temel oge konusulan dildir. Ahciya ulastmlmak istenilen bilgi, duygu ve dusunceler
icin, sozcuk ve diger sozlu semboller kullanihr. Bu iletisim biciminde kullamlan sozcuklere,
rakam ve her turlu sozlu ve yazih isarete sembol adi verilir. Alier da bunlan ya dogrudan ya
da belirli kanallar aracihgi ile ahr, kendine gore anlamlandinr.

Sozlu iletisimin saghkh

olabilmesi icin, iletisirnde kullamlan sembol ve isaretler onemlidir, Anlamlannm

ahci

tarafmdan bilinmesi iletisimi kolaylastinr.

Sozsiiz iletisim :Ki~iler arasmda jestler, mimikler, ya da ses nitelikleri gibi sunumsal kodlar
aracihgi ile gerceklestirilir.

Bu kodlar o duruma iliskin iletiler verir, ogretmcnin sesinin

tonu, smifta o andaki duygulanmn bir gostergesidir. Bir onceki dersteki duygulan hakkmda
bir ileti vermez. Sozsuz iletisim , ahciya konusmacmm durumu hakkmda bilgi verir ve
iletisimi yonetir, insan vucudu sunumsal kodlann bashca tasryicisidir . Bunlar yonelme,
yakmhk, bedensel temas, gorunus, bas hareketleri, yuz ifadeleri, jestler, durus, goz temasi,
konusmanin sozsuz gorunumleri olabilmektedirler.
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Teknoloiik arac ve gerecler yard1m1 ile yap,lan iletisim :Bu tur iletisimde ileti ahcmm duyu
organlarma etki yapan optik, mekanik, termik ya da kimyasal uyancilardir,
sembol ya da sifre cesitlerini

Kanal ise,

ahciya ileten muzik, plak, teyp, hareketsiz,

hareketli,

yansitilan, yansrtilrnayan fotograflar ve resimler, iletici arac ve yontemlerdir, Teknolojinin
iletisimi kolaylastiran bir role sahip oldugunu soyleyebiliriz, Kaynaktan gelen iletinin bir
arac ya da yontem yardurn ile, alicmm duyu organlanndan

en az birisine iletilmesi

gerekmektedir. Gonderilen ileti ahcnun ne kadar 90k duyu organma hitap ediyorsa, ileti o
kadar kolay algilamr, iletisimde teknolojiden yararlanarak
daha

kolay

olmaktadir.

durumlar ve konulan aciklamak

Ogretim teknolojisi, ogrenme nesnelerini, bir baska deyisle

ogrenme ogretme surecinde yer alacak her turlu malzeme ve araci

anlatmaktadir.

Ogrenci - Ogrenci Iletisimi
Genel anlarm ile degerlendirildiginde,
amaci ile, cevrelerindeki

iletisim insanlann

amaclanm

her tur nesne ve durumla karsihkh

gerceklestirebilmek

olarak etkilesmesi, bilgi,

dusunce, duygu, gorgu ve deneyimlerini paylasmasi surecidir.

Smif icindeki iletisimde ogrctmcn ve ogrenci on plana cikar. Smifta ogretmeni ile iletisim
kurup ogrenen ogrenci, aym zamanda suufta bulunan akranlan ile iletisim kurarak onlarla
da bircok seyi paylasmakta ve ogrenmektedir. Smifta ogrenciler arasmda bir iletisim ag:
oldugu soylenebilir

Ogrenciler

suufta aralarmda varolan bu iletisim agi ile informal

yollardan ogrenmeyi surdururler, Ogretim kurumlannda akranlarm simfta bir arada ogrenim
gormelerinin bir yarannm da onlann bilgi, gorgu ve deneyimlerini denetimli bir mekanda
iletisim yoluyla paylasmalanna olanak vermek oldugu soylenebilir.

Iletisimde Engeller
Iletisim engelleri, kaynakla ahci arasmdaki bilgi ahsverisini
etmenlerdir, iletisirnin amacmm tam olarak anlasilamamasr,
kaynaga duyulan guvensizlik, ahcinm gereksinimlerinin
ortak yasanti alanlarmm

olumsuz yonde etkileyen
fiziki ve psikolojik ozurler,

yeterince karsilanarmyor olmasi,

simrh olmasi, kaygi yuksekligi,

sevgi ve saygida

karsilik

gorulmemesi iletisimde engel olusturabilmektedir.

Iletisimde kaynak ve ahcmm onyargilan da iletisim engeli olusturur. Ogrencinin zekasi,
genel gorunumu, sevimliligi, uslulugu, terbiyesi ogretmende olumlu izlenimler yaratabilir.
Ogrctmcnler bu tur ogrencilerle

daha nitelikli ve daha 90k iletisim icine girme istegi
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duyarlarken beklentileri de yuksek olabilir. Yoksul yerlerde gorev yapan ogretmcnlerin
ogrencilerinden beklentisi dusuk olursa, iletisim kurma cabalan da buna gore dusuk olabilir.
Ogretmen kirgmhgim, bezginligini iletisime yansitabilir.

insanlar kendilerine ilgi cekici gelmeyen ya da gereksinimlerine yamt vermeyen iletileri yok
saymaya, yanhs

yorumlamaya

ya da ondan yalmzca

kendi istediklerini

almaya ve

hatirlamaya egilimlidirler. Bu anlamda insanlann sevdikleri ya da gereksinim duyduklan
konularda iletisime acik olduklan, herhangi bir iletisimle karsi karsiya kaldiklannda
onyargilan ile degerlendirdiklcri,

iletisimle kendilerine gonderilen

bunu

iletileri anlamis bile

olsalar bunun icinden hatirlamak istediklerini ammsamakladirlar.

Iletisim surecinin cogunlugu kaynagin denetimi altmdadir. Ders anlatan bir ogretmenin ne
anlatacagma ve nasil anlatacagma genelde kendisi karar vermektedir. 0 halde ogrencinin
ogretmenin anlattiklanndan

cikaracaklan sonuclar, secici dikkat, secici algilama ve secici

saptirma ilkelerine bagh olarak degisecektir . Ogretmen smifta etkili bir iletisim saglamak
istiyorsa, ogrencilerin

istek ve beklentilerini

dikkate almah ve ogrencilere uygun olan

ogretim stratejilerini benimsemelidir.

Ote yandan bir arastirmayla da ogrenci-ogretmen arasmdaki sozlu iletisimde ogretmenlerin
gereginden

90k

sozcuk

saptanrmsur. Ogretmenin
olusturabilmektedir.

kullanmalanmn

iletisimde

iletileri

gonderis

ahciya

ogrencileri
bicimleri

olumsuz
de

etkiledigi

iletisimde

engel

Kaynagin konusma hizi ile, dinleme ve anlama arasmda konuya,

dinleyicinin bilgi dtizeyine ve ortama gore degisen iliskiler vardir. Y apilan bir arastirrnaya
gore, iletisimde 90k hizh (dakikada 250 sozcuk) ve

90k yavas (dakikada 100 sozctik)

gonderilen iletilerin ahcilarca kabul gorrnedigi anlasilrmstir. Sozlu iletisimde en 90k kabul
goren ortalama sozcuk sayisinm dakikada 175 oldugu anlasilrmstir.

Aynca,

kaynak

kullanamamasi

durumunda

olan

gibi yetersizlikleri

ogretmenin,

sive

bozukluklan,

iletisimi olumsuz etkilemektedir;

yargilayici olmayan esnek ve betimleyici bir dil kullanmahdir.
azaltici, derse katilmum artinci bir iletisim bicimi benimsenmelidir.
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ses

tonunu

iyi

ogrcrmen sirufta,

Ogrencilcrin kaygilanm
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Ahcmm o andaki saglik durumu, fiziksel cevre kosullanndaki

olumsuzl

bilgi yuklu iletiler ve daha once bilinmeyen, hie karsilasilmanus
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lletisimde kaynak kisi icin amac, ahci tizerinde etkili olmak ve onu etkilemektir. Iletisimde
amacm iyi planlanmamasr

iletisimde basansizliga

neden olabilmektedir. Iletisimde plan

kadar onemli olan bir husus da iletisimde amacm sapmasidir,

Ornegin bir ogretmen,

ogrencilere ogretmek yerine aslmda ne kadar iyi bir ogretmen oldugunu soyletmeye
cahsiyorsa, ogretmen ile ogrenciler arasmda etkili bir iletisimden soz edilemez.

Kaynakla alicmm iletisim amaclan, beklentileri uyusmuyorsa bir iletisim engelinden soz
edilebilir. Ornegin,

ogretmenin

anlattiklanm ogrenmek icin degil · de ogretmenin gozunc

girmek icin dinleyen bir ogrencinin tepkileri farkh olur.

Hedeflenen kisinin degil de baska birinin gonderilen iletilere tepkide bulunmasi, iletisimin
uygun sekilde dtizenlenmedigi anlamma gelmektedir. Rol ve stattiden kaynaklanan iletisim
engelleri

de

olabilir.

Gonderilen

iletilerin

rol

ve

statulere

uygun

duzenlenmesi

gerekmektedir. Kaynagm kime, neyi, nasil iletecegini ve ne tur tepkiler alacagmi cok iyi
bilmesi gerekir.

Iletisimde

kaynak

tarafmdan

yaratabilmesi icin bazi

hususlara

hazirlanan

iletilerin

ahci

uzerinde

beklenen

etkileri

dikkat edilmesi gerekmektedir. Ahcmm ilgisini cekmek,

yasanti alanma uygun anlarm verecek simge ve kodlar kullanmak, iletinin gereksinimleri
karsilayacak onermeler tasimasim saglamak, amaclanan etkilerin, ahcmm davraruslanm
gelistirecegi

ortamdaki rol ve statusune, davrams kurallanna

gucunu artirmaktadir.

41

uygun olmasr iletisimin

<;OKLU ZEKA KURAMI
Zeka insanm dusunme,

akil yurutme, nesnel gercekligi algilama, yargilama ve sonuc

cikarma yeteneklerinin

tumudur. Coklu zeka kurammm amaci, egitimde bireyin neler

yapabileceginin dusunulmesidir.

Gardner, bireylerin her seyi aym sekilde dusunmedigi ve

egitimin bunu onernsedigi goz onunde tutuldugu takdirde bireylere daha nitelikli hizmet
sunulacagmi belirtmistir, Coklu zeka, her bilim alanmda ogrencilerin ogrenmelerini artiran
bir ogretim sureci olarak algilanabilir.

ZEKA TURLERi
Sozel/Dilbilimsel Zeka (Dil Zekas1): Sozcukleri hem sozlu, hem yazili olarak etkili bicimde
kullanma becerisidir. Sunucu, sair, politikaci ve editorler bu grupta yer ahrlar.
Mantlksal/Matematiksel

Zeka: Mantiksal dusunme, problem cozme, kavramlar arasi iliski

kurma, snuflama, genelleme, matematiksel bir formulle ifade etme, sayilan etkili kullanma,
hesaplama, hipotez smama, benzetme yapma gibi davraruslan gosterme yetenegidir. Bilim
adarm, muhendis,

matematikci

ve istatistikciler

mantiksal-maternatiksel

zekasi guclu

bireylerdir.
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Gorsel/Uzamsal

Zeka:

boyutlu

bir

nesnenin

sekil

ve

goruntusunu

zihinde

canlandirabilme,

dunyayi dogru algilama ve algilama uzerine gorduklerini yansitabilme

yetenegidir. Mimar, ressam, pilot, tasanmci ve denizciler bu grupta yer ahrlar.
Mtizikal/Ritmik Zeka: Duygulan anlatirken muzigi algilama ve sunmada muzigi bir arac
olarak kullanma, yani ritme, melodiye, tona karsi duyarh olma yetenegidir.

Muzisyen,

bested ve orkestra sefleri bu gruptadirlar.
Bedensel/Devinimsel

Zeka: Dusunceleri ve duygulan anlatirken, sorunlan cozerken bedeni

kullanma yetenegidir. Balerin, sporcu, heykeltras, cerrah ve aktorler bu gruba girerler.
Sosyal/Bireyleraras1 Zeka: insanlarla iliski kurma, diger bireylerin duygu ve dusimcelerini
anlayabilme, davraruslan yorumlama yetcnegidir. Psikolog, lider ve ogretmenler bu gruba
girerler.

bze dontik/Bireysel Zeka: Bireyin kendisini tamamen tamyip anlamasi, yasammi bunlara
gore planlayip yonlendirme

becerisine sahip olma yetenegidir.

Birey kendi kararlanm

verebilmeli, kendine guvenmeli, neyi istedigini ve neler yapabilecegini bilmelidir. Psikolog,
filozof ve din adamlan bu gruptadirlar,
Doga Zekas1: Sekizinci zeka turudur. Dogal kaynaklara ve saghkh bir cevreye ilgi duyarlar.
Bitki ve hayvan ttirleri ile ilgilenirler. Bireylerin gosterdigi her ozelligin zeka olrnasi icin:
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~ Bir dizi sembole sahip olmasi,
~ Kulturel yapida degerli olmasi,
~ Aracihgiyla mal ve hizmet uretilmesi,
~ Icinde problem cozulebilmesi gerekir.

<;OKLU ZEKA VE BiREYSEL GELiSiM
Coklu zeka kurarmm uygulamada en onemli basamak, kisinin coklu zekasmm dogasim ve
niteligini belirleyip yasamla birlikle onu gelistirmeye cahsmakur. Bu yapihrken sekiz zeka
turu

bakimmdan

yeterlilik

ve

yetersizlikler

belirlenir.

Davranislar

yonlendirilebilir.

da buna

gore

\

Degerlendirtnede en iyi rol bircok isin, etkinligin ve deneyimlerin tum zeka turleri ile ilgili
olacak

sekilde

uygulanmasidir,

Her

zaman

icin

gercek

yasam

deneyimlerinden

yararlamlmahdir.
<;OKLU ZEKANIN GELiSTiRiLMESi

VE OGRETME SURECi i<;iNDE

KULLANIMI
Sozel-dilbilimsel zekada onemli olan dil ile ilgili becerileri ogretme surecidir. Birey, dili en
iyi sekilde kullanmasi,

baskalanru

ikna yetenegi, dil ile ilgili bilgileri aciklayabilmesi

yanmda bunlan en iyi sekilde ogretebilmelidir. Dil gelisimi degum oncesinde baslar. Bu
nedenle kucuk yastan itibaren dili gelistiren (oyku anlatimi, soru sorma, cevaplama, duygu
ve dusunceleri anlatmak gibi) etkinliklere yer verilmelidir. Bu tur etkinlikler farkh derslerle
birlestirilmis etkinlikler seklinde uygulanabilir.

Tiirk£e - Miizik Kucuk kurbaga sarkisi: Ogrenci, sorulan sorulara mantikh bir cevap
verebilmelidir.

Smif ortammda uygulanabilecek

etkinlikler iyi planlanmah,

ilgili tartisma ve konusma ortarm duzenlenmelidir.

her konuyla

Smif icinde okuma, yazma, dinleme,

anlatma, konusma, drama cahsmalan gibi etkinlikler duzenlencbilir.

Egitim durumlan ogrencilerin sunulan bilgiyi kabul etmekten 90k ogrenme etkinliginin
icinde olmalanm saglamahdir.

Ogrenme, ogrenciyi hem bilissel hem de" fiziksel olarak

mesgul etmeli, onlan ogrenirken aktif duruma getirmelidir. Matematiksel hesap yapma,
problem cozme, mantikh dusunme gibi etkinlikler bu zeka turune ait becerilerdir, ogrenme
sirasmda bu tip etkinlikler (problem cozme, mantik oyunlan, bulmaca, elestirel dustmme,
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deney yapma, v.s.) yapilmali, bunlar uygularurken ogrenciler etkin hale getirilmelidir.
Smifta bu tip etkinlikler sik sik uygulanmahdir. Ders sirasmda somut esyalar ( cetvel, yap boz, grafik, vb.) kullamlarak ogrenciler problem cozmede etkin hale getirilir.

Park etme, zihinsel benzetme (gokyuzundeki bulutlan veya golgeyi bir sekle benzetme),
uzamsal akil yurutme, hayallerini gerceklestirme

( dusunceyi uygulama), icsel ve dissal

benzetmeleri birlestirme, gorsel ayristirma (farkh sekli bulma) becerilerini kapsar. Ilkokul
ogrencilerinin gorsel malzemelere (poster, renkli aletler, televizyon, bilgisayar, v.s.) olumlu
tepki verdigi dusunulerek snuf ortarm duzenlenmelidir. Islenen konuyla iliskin arac - gerec
ve aletler kullamldigi

zaman ogrenme etkinligi kisa surede ve kalici olacak sekilde

yapilabilir. Konuya ve mekana uygun arac-gerec secildigi takdirde ogrenciler ogrenme
sureci icinde pasif olmaktan kurtulup aktif hale gelebilirler.

Oze doniik zeka: Ogrencilerin, kendilerini duyma ve anlamasiyla ilgili bilissel yetenegini
ifade eder. Snuf ortammda bireysel cahsma, bireysel proje, bireysel okuma gibi etkinlikler
duzenlenebilir.

(;OKLU ZEKA iLE DERS PLANLAMA
~ • Ozel hedefve konunun belirlenmesi: Hedef acik, anlasihr ve net olmahdir.
~ • Anahtar coklu

zeka

sorulanmn

sorulmasi:

Hedefle ilgili

zeka turlerinin nasil

kullanilabilecegini belirlemek icin her zeka turuyle ilgili soru sorulmahdir.
~ • Olasihklann

dusunulmesi:

Zeka turlerine uygun neler yapilabilecegi

dusunulerek

uygun yontcm, teknik ve arac-gerec belirlenmelidir.
~ •

Beyin firtmasi: Coklu zeka planlama

sayfalan

kullamlarak

her tur zeka icin

kullamlabilecek ogretim yaklasunlan, beyin firtmasi kuralmca, ogrencinin aklma gelen
her sey yazilarak listelenir. Grup cahsmasi daha etkili olabilir.
~ • Uygun etkinliklerin secilmesi: Egitim hedefine uygun yaklasimlar secilmelidir,
~ • Asamah-sirah

ders planmm hazirlanmasi: Secilen yaklasimlarla, hedef ile ilgili ders

veya unite plam duzenlenir.
~ • Plamn uygulanmasi: Gerekli malzemeler hazirlanmca plan uygulamr.
Ogrctimdc zeka alanlanm kullanmak icin ogremne merkezleri kurulabilir. Her zeka turuyle
ilgili ayn bir zeka merkezi olacak sekilde icinde ilgili zeka ile baglantih araclann oldugu
mekanlar duzenlenir.
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Miizik:
>""

•

Kulttirel mirasi yansitir (Beethoven, Mozart, Bach ... )

>""

•

insanlarda dogal olarak var olan ve gelistirilmesi gereken bir zekadir.

>""

•

Yaraticidir. Dusunce ve duygulan ifade etmek icin iyi bir aractir.

>"' • Farkh kulturler arasmda iliski kurmayi saglar, (Turk-Rum aym muzikler)
>""

•

Butun konu alanlarmda kullamlabilir.

>""

•

Hayatm butunuyle niceliksel olmadigmi ogretir.

>""

•

Insan ruhunu yuceltir.

Smif icerisinde sarki soyleme, ritim ve tempo tutma, enstruman calma, fon muzigi kullanma
gibi etkinlikler duzenlenebilir.
Bedensel/ Devinimsel zeka:
Egitim ve beynin isleyisi ile ilgili bilgilere gore hareket ogrenmenin merkezidir. Herkes,
sahip oldugu bedensel zekayi smifta kullanabilir. Bedensel zekasi gelismis ogrencilerin
motor becerileri de gelismistir. Ogretmenler bunlan dusunerek hareket etmelidirler.
Ogretmen, cocuklan baski ile hareketsizlestirmek yerine, onlann hareketli bir sekilde

davramp cogu bilgiyi somut sekilde ogrenmelerini saglamalidir. Planlanarak yapilan
etkinlikler bunu saglayabilir. Drama, yarattci hareketler, beden egitimi etkinliklerine
katilma, elle yapilan deneyler simf ortammda uygulanabilir.
Sosyal I Bireyler arasi zeka:
Ogretmen, sosyal zeka ve snuf etkinliklerini ogrencileri kaynastmci sosyal bir ortam

dusunerek planlamahdir. Bu nedenle suuf toplantisi, isbirligine dayah ogrenme etkinlikleri,
farkh bakis acilanyla mevcut olaylar uzerinde rol oynama gibi etkinlikler duzenlenebilir.
Bunun yanmda drama, tartisma, paylasma, grup cahsmasi, beyin firtmasi yapma etkinlikleri
yapilabilir.

<;OKLU ZEKA "OGRENEN OLARAK <;OCUKLAR"
Ogrencilerimizin bir insan ve bir ogrenci olarak sahip olduklan belki de tek ortak ozellik
benzersiz olmalandir.
>""

•

Snufmuzdaki bu cocuklar kimdir?

>""

•

Nereden gelmislerdir?

>""

•

ilgi ve yetenekleri nelerdir?

>""

•

Yasadiklan evin ozellikleri okul yasamlanrn olumsuz olarak etkiliyor mu?
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Ogrencilerdeki Farkhhklar:
~ • Farkh boy, sekil, renk, cinsiyet ve kisiliklere sahip olarak karsmnza cikarlar.
~ • Hepsinin farkh tercihleri, ilgi alanlan, ogrenme turleri, yetenek duzeyleri, gelisim
evreleri, guclu ve zayif yanlan vardir.
~ • Bazen farkh bir kultur ve dilden de olabilirler.

Ogrencilerdeki Benzer Ozellikler:
~ • Hepsi de dogal bir ogrcnmc kapasitesine sahiptirler.
~ • Her birinin ozel bir yetenegi ve guclu oldugu bir yam vardir.
~ • Hepsinin simf icinde kendini guvende hissetmeye, basanyi tatmaya, kendini degerli
hissetmeye, sevilmeye ve kabul edilmeye gereksinimleri vardir.

Ogretmenler ve veliler cocuga sagladiklan ortanu ve ogretim yontemlerini degistirerek, o
cocugun zekasmi da degistirebilirler. Kotu ogretim ve kotu cevre zekayi geriletirken, iyi
ogretim ve iyi ccvre zekayi artirmaktadir.

OGRETMENiN GOREVLERi
Bircok arastirma ogretmen liderliginin, mudur ve yonetici liderliginden farkh oldugunu
ortaya koymustur. Wynne (2001, s. 1 ), ogrctrnen liderliginin karar verme, ekip cahsmasi ve
grup olusturrna bakmundan

farkh bir model oldugunu

ifade etmektedir.

Bu amacla

ogretmenlerin liderlik becerilerini profesyonel konferanslar, yaymlar, atolye cahsmalan,
kuruluslar

ve

meslektaslanyla

uygulamalanm

paylasarak

gelistirebileceklerini

ve bu bilgilerini

diger profesyonellerle

belirtmektedir. Bu programlann ortak noktalan:

•

Ogretim uzmanhklanm

gostermeleri

pay lasmalan,
•

Surekli bir ogrenme sureci icerisinde olmalan,

•

Surekli bir arastirma icerisinde olmalan ve etkililiklerini gorme sansma sahip
olmalan,

•

Cahsma arkadaslan,

aileler, toplumla acik eylem ve degerlendirme modelled

konusunda isbirligine yoneltilmeleri,
•

Sosyal ve politik sureclerle ilgili olmalan,

•

Y eni ogretmenlerin deneyimli olanlarla birlikte cahstinlmalan,
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•

Hizmet ici etkinlikleri oncesinde universitelerle isbirligi icinde olmalan,

•

Karar vermede risk almalannm saglanmasi.

Bunlann dismda bazi cahsmalarla,
arastirmalarda
liderlik

bulunmalan

rollerinin

ogretmenlerin okul ve snuflanyla

saglanabilir.. Bu anlamda ogretmeniere

verilmesi

gerektigi

ifade

edilir.

Smif

ilgili etkin olarak
okullarda birtakim

dismda

liderlik

rollerini

gelistirebilecekleri rollerin tesvik edilmesi onerilir.

BOCUM III
OGRETMEN LiDERLiGi VE OGRENCi BA~ARISI
Bu bolumde bir ogretmenle

bir ogretmen lider arasmdaki farkm neler oldugu ve bir

ogretmenin nasil etkili bir lider olabilecegi ele alinacaktir.

Egitimdeki liderlik roltmun en onemli ozelliklerinden birisi, ogretmenlere, ogrencilerinin
ogremne duzeyini gelistirebilmek

icin firsat tammaktir (Ensari, 2003, s.97).0gretmenler

kendilerini gelistirmek icin disandan destek ahrlar. Her cagda ve her durumda ogretmenler
ve okul liderleri ozellikle de kim olduklan ve meslekleri icin ne anlam ifade ettikleri
konusunda yaptiklan islerle ilgili objektif ve subjektif anlamlar bulmaya cahsirlar (Day,
Fernandez, Hauge ve Moller, 2000, s. 175).Bu olay ogretmenlerin girisimci dogasmi ortaya
koyar. Bu konuda ogretmenler,

kendi mesleklerinin

yalmzca insan girisimi planlamasi

olmadigmi, aym zamanda aileler, diger ogretmenler, egitimciler ve yoneticilerle etkilesimi
de icerdigini ifade etmektedirler. Yine ogretmenler, kendi meslek sureclerinin uzun sure
devam eden kulturel bir devrim niteligi tasimakta oldugunu soylerler.

Yuzyillar boyu her toplumun buyuk liderleri var olmustur. Buna ilaveten her medeniyetin
kendi buyuk ogretmenleri

de vardir. Bu buyuk ogretmenler,

kulturel ogeler yoluyla

toplumlar uzerinde buyuk etkiye sahiptirler. Bu acidan bakildigmda eger ogretmenler bilgi
liderleri

ise ogretmen

egitimi,

program

veya

surekli

hizmetici

egitim programlan

zenginlestirilerek bu liderlerden ogrencilerin ve toplumun azami fayda saglamasi dikkatlice
dusunulmelidir.

47

Ogretmen liderligini
gerekmektedir.

gelistirmek

Bu konudaki

pedagoji ve degerlendirme

icin mutlaka

ogretmen

yaygm kanaat ogretmenlerin

calismalannda

statusunun

yuksek tutulmasi

teknoloji

egitimi, program,

yasam boyu ogrenenler haline getirilmesidir.

Buna ek olarak ogretmen liderligi karmasikhk, dinamizm ve degismeye dair sorunlarla bas
edebilmek

icin sorumluluk

almayi

gerektirir.

Sonuc olarak,

ogretmenler

ve egitim

liderlerinin seckin, yuksek duzeyde bilissel becerilere sahip olmalan gerekmektedir. Eski
liderlik rollerinde oldugu gibi ogretmenlerin eski yonetim cizgisinde etkili olmalan degil,
toplumun hedefleri dogrultusunda yeni rolleri geregi donusumcu olmalan gerekir. Diger
I

orgutlerde kisisel liderliklerden farkh olarak egitim liderliginde, yuksek duzeyde problem
cozme, karar verme ve
liderler

genellikle

iletisim becerilerine sahip olunmahdir.

ogretme

metodolojisi

ve bazi

alanlarda

Ogretmen ve ogretmen
konulanna

tam

olarak

hakimdirler. Ogretmen liderlerin temelde asagidaki becerileri tasimasi beklenir:

•

Bilissel duygular,

•

Duygusal zeka,

•

Egitime dair olgun ve genis bir bilgi,

•

insan potansiyeli,

•

insan zekasi,

•

Egitimi dusunme,

•

Medeni perspektifler,

•

Dunya ve toplum odakh modeller.

Ogrctmenler meslektaslanna

degisen yaklasimlan

ile destek saglayabilirler.

sadece ogrencilere liderlikten degil, aym zamanda meslektaslanna

Bu noktada

da liderlik etmelerinden

soz edilebilir. Ogretmenlik dogasmda zaten degisik rolled de banndmr. Bu durum sirufta
ogretmenin degisime dair bircok rolu oynamasmi gerekli kilar. Bu konu yeni bir durum
oldugu icin, kesin simrlanm belirlemek zordur. Bununla birlikte, ogretmen liderligine dair
yapilan cahsmalar elestirel bir ozellik uzerinde durmaktadirlar. Ogretmen liderligi, siki bir
ogretimsel strateji olarak kabul edilir ve bircok profesyonel ozelligin artmlmasi ile olasidir.
Bu noktada ogretmenleri,

prograrru yetistirmeye

'

cahsan bireyler olarak gorrnek yerine

onlara biraz hareket alam acilmasi gerekmektedir. Ogretmeuler daha genis ve sistematik
strateji ile iyi duzenlenmis bir bolgesel destek progranu ile desteklenirlerse etkileri daha
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fazla olur. Bu nedenle ogretmen liderligini sihirli elleriyle problemleri cozccek bir durum
olarak algilarsak ve elestirel bir isleyis ve odaklanma yaratirsak ogrcrmcn liderlerden fayda
elde edebiliriz.

Hemen her meslekte oldugu gibi, ogretmenlik mesleginde de profesyonellik, hizmet oncesi
egitim ve hizrnetici egitim sureclerinin butunlesmesi ile saglarur. Profesyonel bir ogrctmcn
adayi mesleginde cesitli evrelerden gecer ve her bir evrede de kendisinin ilgi ve ihtiyaclan
farklidir. Bu farkh

ilgi ve ihtiyaclann

karsilanabilmesi

ise farkh

hizmetici

egitim

modellerinin uygulanmasmr gerekli kilar. Bu bolumde, ogretmenlerin hizmetici egitimlerine
yonelik olarak sikca kullamlan okul merkezli hizmetici egitim modellerinden bazilanm
tartistik.

Butun bu modeller, ogretmenlerin

kendi egitimlerinden

sorumlu olmasi gerektigi ilkesi

uzerine kurulmustur, Bu ilkeye gore, herhangi bir okulun basansi, o okuldaki ogretmenlerin
bireysel ve grup olarak gelismesine ve basansma baghdir. Yerinden yonetim anlayisimn
benimsendigi

dunyadaki

bircok

egitim

sistemlerinde

bu

modeller

yaygm

olarak

uygulanmaktadir. Arzu edilen husus, bu ve buna benzer modellerin lilkemiz okullannda da
uygulanabilmesidir.
birbirleriyle

Cunku,

karsilikh

bu

etkilesimde

modellerin

hepsi

bulunma,

de,

ogretmenlere

bir konu tizerinde

okul

beraberce

ortammda
cahsma

ve

dolayisiyla da birbirlerinden ogrenme firsati tamr.

LiDERLiK FIRSATLARININ ORTAYA <;IKMASI

Baslangic Ogretmen Destek Programlari
Bu tur programlar
ogretmenlerin

ABD'de Ohio ve California

meslege yeni baslayan ogretmenlerle

"mentor" ogretmenler uygulamasidir.

'da gerceklestirilmis

ve deneyimli

cahsmalanm esas ahr. Bu durum

Iyi bir model olacak mentor ogretmen mesleki ve

kisisel yeterlige sahip olmah ancak aym zamanda profesyonel olarak da ogretmcnc destek
olabilecek bir donamma

sahip olmalidir.

Bu "rnentorler"

in hem cocuklara hem de

yetiskinlere ogretme becerilerinin olmasi gerekmektedir. Rahatlatan bir uzmanliga ve pratik
bilgi kaynagma sahip olmalan gerekmektedir.
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Okul Merkezli Karar Verme
Srotnik ve Clark (Gehrke, 1991, ss. 1, 2), okul merkezli karar vermenin aym zamanda alana
dayah yonetim olarak bilindigi ve daha once 90k konusuldugunu ifade etmisler ancak bunun
en otantik alanmm ogretmenlerin yasi ve programlarla ilgili kararlara katilmalandir. Bazi
Avrupa

i.ilkelerinde

okul

bolgeleri

karar

vermeyi

yerellestirmistir.

Bu

durumun

ogretmenlerin catisma cozme ve iletisim becerilerinin artirdigmr ve daha etkili olmalarma
yol actigmr ortaya koymuslardir.

Ogretmenlerin

ayrn zamanda okul orgutunt;

VG:

egitim

manzarasim daha iyi anladiklan belirtilmistir.
Profesyonel Gelisim Okullan
Bu tur okullar ogretmenlerin yeni rollerine <lair bir duzeni ifade eder. Bu tur okullar, okullar
ve universiteler isbirligi ile hazirlamr ve egitim hazirhgi kariyer boyu profesyonel gelisim ve
okul yenilesmesi
programlannda

ve arastirma

becerilerini

amacma

gelistirmelerini

hizmet

eder.

Ogretmen

ve is arkadaslanna

liderler

mentorluk

yardim ile ilgili bir dizi

arastirma yontemleri ogrenirler. Liderlik yenilikleri ve okul - tmiversite isbirligi gibi okula
dayah yonetimi esas alan bu sistemi detaylanyla ogrenirler.
Koc;luk
Liderlikte, kocluk uzerinde 90k az durulan bir yontemdir. Bu durum, ogretmenin dikkatini
kendi uygulamalarmdan uzaklastirarak digerlerine yoneltir.

OGRETMEN LiDERLiK BECERiLERiNi

OGRENMEK

Gecmiste ogretmen liderlerin basanlan ve basansizhklanmn;

icerik, onceki deneyim ve

kisisel ozelllklerinden onlara uygun liderlik saglamaya cahsan formal cabalardan kaynakh
oldugu dusunulurdu, Ogretmenlerin liderlik pozisyonlarma girmeden ya da ise baslamadan
gerekli becerilerinin olmasi ya da bu becerileri i~ basmda gelistirmeleri beklenirdi.

Ogretmen liderligi, hire bir konusmalar, sorgulayan, veri diyalog konusmalan,

aksiyon

arastirmasi, ailelerle ve toplum uyeleri ile etkilesim, planlama, deneyimler ve artan nitelikli
eylemle gelistirilir. (Lambert, 2003,s.426). Bu konusmalar birkac ortak unsuru icerir;
paylasilan

niyet, anlamak

icin arastirma,

bilgi ve fikirlerin

yenilenmesi

ve saygih

dinlemedir. Bir profesyonel olarak baskalanru dinlemek dusuncelerimiz uzerinde sihirli bir
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etkiye sahiptir. Konular bir acidan ele ahmr ve degerlendirilir. Hazir cozumlerden ziyade
yeni cozum onerileri getirilir.
Day

(1999,

s.

13),

gelistirebileceklerini

ogretrnenlerin

ogrenmeyle

ilgili

olduklarmda

ifade etmistir, Ancak bunun da ozel gereksinmeler,

kariyerlerini
kosullar ve
I

profesyonel gelisim deneyimleri ve mevcut konumlarmdan

etkili oldugunu eklemistir.

Lieberman ve arkadaslan, ogretmen liderlerin gelismeleri icin formal liderlik programlan
onerirler ve ogretmenlerin is basmda yetistirilmeleri uzerinde dururlar (2000; akt. Harris &
Muijs, 2004, s. 20). Bu tur programlara katilan ogretmen liderler, su alanlarda gelisme
sagladiklanru ifade etmislerdir:
•

Iliski gelistirme,

•

Orgutsel tamma,

•

Degisme ile basa cikma ,

•

Kaynak bulma ve kullanma,

•

Liderlik isinin yonetimi ve

•

Digerlerinde beceri ve guven gelistirme.

Ozetle ogretmen liderligi ogrencinin akademik performansmi gelistirme ve bunu surekli
kilmayi

amaclar

ogretmenlerin

(Postlewaite,

2004,

gunluk islerini yuruturken

s.

34)

1980'li

yillarda

ogretmen

elde ettikleri pozisyonlan

liderligi,

ifade etmekteydi.

Ogrctmen liderler, surekli olarak birlikte cahsmanm egitimsel amaclar icin gerckliligini
vurgularlar. Gruplar, bilimsel uygulamalara kendilerini adapte etmislerdir,
Program Gelistirme Bilgisinin Saglanmas1
Program

gelistirme

bilgisi

okul

uygulamalarmdaki

meslektas

izlemelerinde

gereklidir. Ornegin bir program, program liderinin bas ogretmen olmasiyla daha
etkin olur. Program gelistirme ogretmen liderliginde gereklidir. Bu ttir programlarm
ogretmen liderler arasmda nasil tarumlanacagi acik degildir. Bu tur cahsmalann
lisans duzeyinde saglanmasi gercktigi yonunde bir gorli~ hakimdir.
Okul Seviyesinde Karara Kanlma
Bu konudaki bir 90k cahsma, okulda karar vermeye ogretmenlerin katihmimn oncmine
deginmistir. Ancak karar vermenin, karan uygulama ile ogrenilecegine
vardir. Karara katilma, okulda problem cozme becerilerini gelistirmektedir.
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dair bir gorus

Performans Degerlendlrmeslne Ogretmen Kanhnu

Ohio ogretmen lider prograrm, ogretmenleri sadece yardim rolleri icin degil aym zamanda
meslaktaslarmm performansim gozlemek uzerine olusturulmustur. Sonuc, bu alanda
yapilan bir 90k arasnrmarun bu tur programlarm ogrctmen liderligini gelistirmede az bir
iliskisinin oldugunu ortaya koymustur. Bu konuda algilanan bir etkililik soz konusudur.
Birbirinden Ogrenme

Kisisel gelisimle ilgili cahsmalar, takim cahsmasi gorev yonelimli grup olusturulmasi
ilzerinde odaklamr. Ornegin ogretmen takimlan disiplinler arasi cahsmayi ve kisilestirilmis
ogrenme programlan uzerinde yogunlasir. Bu tur programlar birlikte calisma kulturunu
gelistirir. Personeli gelistirir, tukenrnislik ve catismayi onler, Okul personeli arasmda
destek kulturunti artmnr.

Bu okullarda cahsan ogretmcnlcr, sadece kendilerini

gelistirrnekle kalmayip is ve isle ilgili iliskilerini de gelistireceklerdir,
Zaman ve Ogrenme

Egitimciler ogrenme zamamm gelistirmeyi blok reformlan ve tam yil okullarla
gelistirmeye cahsrmslardir. Okul zamamm bir piramide benzetecek olursak alta dogru
genisleyen piramidin en altmda ogrenme zamam yer ahr. Ogrenmc zamamnm en list
duzeye cikanlmasi anlamma gelir. Okulda bir 90k ders vardir ve uzmanlar hicbir dersin
ogretme I ogrenme zamanmm bir digerine kurban edilmemesini onermektedirler. Okullarda
zaman iyi kullamlmadrginda akademik basan yakalanamaz. Okul .icin belirlenen gun ve
zamamm ogrenme yetenek ve hazir olusluga gore egitim amach kullanmak okul basansim
artmr. Ogrenme zamam, ogrencilerin gununun herhangi bir zamanmda ogrenme sureciyle
iliskili olmasidir. Bazi arastirmacilar yapisal bir takim degisikliklerle zamamm
yavaslatmayr ve ogrencilerine arastirrna sanslan vermeyi onerirler. Bu model, bir takim
sistematik degisik bilgileri icerir, Prograrm daraltma ve derinlemesine ogrcnrne bloklanm
genisletrne ogrencilere sene basmda bekledikleri aciklama ve guven dolu degerli bir
atmosfer olusturmak gerekmektedir. Y1l boyu dusunme ve gozden gecirmesine zaman
tarumah; gunluk plam ogrenci ogrenme programlarma uydurmah; oyun sahasmm oncelikli
ve yararh oldugunu belirtmeli ve okul programmi aileler ve ogretmenler ve personelin sik
sik tartisacaklan hale getirmelisiniz.
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Ogretme Zamamnm Arnrmanm Diger Y ollari
Ogrenme zamamm arastirma ogretmenlerin etkili suuf yonetim stratejileri ile olasidir.
Cunku davrams bozukluklan ve disiplin bozukluklan ogretim zamamm artmr. Ogrenci yas
ve yetenegine uygun ogretim ve

prograrm hazirlamak

bulunur. Sonne olarak ogretmen ogrenci motivasyonu

ogrenci ogrenmesine katkida
ve ilgisini artirdikca ogrcnmc
I

zamamm da artirrms olursunuz.

Etkili liderlerin okulun etkinligi ve ogrencilerin basansi uzerinde guclu bir etkisi vardir.
Liderlik kalitesinin
tartisilmaktadir.

ogretmenlerin

Literature

motivasyonu

gore

liderlik

tek

ile ogretim kalitesi
bir

bakis

a91s1

acismdan onemi
ve

yoneticilikle

bagdastmlmaktadir.

Okullar; liderlikle statu, otorite ve pozisyonu eslestiren ve degismeyen orgutsel yapilardir.
Liderlik etme otoritesi, liderin kisiliginde yer almak zorunda degildir ve okul icindeki
kisiler arasmda dagitilabilir.

Son zamanlarda yapilan cahsmalannm

sonuclanna

gore,

liderlik kisiden, rolunden ve statusunden aynlrmstir bunu asarak okul icindeki bireyler
arasmdaki baglanti ve iliskilerle ilgilenmektedir.

ABD, Kanada ve Avustralya'daki

liderlik modelinde, gucun tekrar dagitmu ve orgut icinde

otoritenin tekrar siraya konulmasi yer almaktadir. Bu durum, insanlarm birlikte cahsmasi
ve ogrenmesi icin gereken kosullan

yaratmak

anlamma

gelmektedir.

Bu kosullann

bulundugu yerlerde, liderlik okulun gelisimi ve degisiklik icin 90k daha gti<;lti olan icsel bir
gududur. Uygulama anlammda, bu ogretmenlere yetki vererek liderlik yapmalan icin onlan
yetkelendirmektir.

Liderlik sabit bir olgu yerine degisken ve gelisen bir fenomendir.

Liderlerle takipciler arasmdaki aynmm bulamklastrgi bir guc iliskisini cagnstmr. Butun
ogretmenlerin cesitli zamanlarda lider olmalan olanagmm yolunu acug: gibi, liderlik hem
paylasilan hem de ortak caba gosterilen ve 90k kisiyi icine alan bir olgudur.

Britanya'da ve bir derece Avrupa'da, liderligin orgutun en tepesindekilerle ozdeslestirildigi
gcrulmektedir. Liderlik genelde bir rol veya sorumlulukla bagdastmlrr ve kollektif bir caba
yerine tekil bir caba olarak gorulur.
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OGRETMEN LiDERLiGiNiN TANIMI
Ogretmen Liderligi N edir?
Roller ve sorumluluklar
ABD'de

son on yilda ogrctmcn

oldukca artmis

ve ogretmcn

liderlik programlanyla

bunlara yaklasimlarm

liderlik nosyonu artik arasnrmacilar

sayisi

ve uygulamac1,ar

tarafmdan yaygm olarak kabul edilmektedir. Buradaki ogretmen liderligi, ogretmenleri
suufin disma cikartmadan

liderlik rollerini

genisletme

ile karar alma yeteneklerini

kapsamaktadir. Wasley (1991; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 4) ogretmen liderligini soyle
tanimlamaktadir:

Meslektaslann

degismelerini ve

dusunmeyecekleri seyleri yapmalanm

bir liderin etkisi olmadan yapmayi

tesvik etme yetenegidir, Katzenmeyer ve Moller

(2001; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 4) de ogretmen liderleri su sekilde tarumhyorlar: Lider
olan ogretmenler snufm icinde ve otesinde onderlik yaparlar, ogrctmcn olan ogrenici ve
liderler toplulugu

ile kendilerini

Gelistirilmis egitimsel uygulamalara

ozdeslestirirler

ve o topluluga

katkida bulunurlar.

yonelik digerlerini etkilerler.

Bu yazarlara gore

ogretmen liderliginin uc ana ozelligi vardir:

1. Ogrencilere ve diger ogretmenlere liderlik: Kolaylastmci, cahstmci,
yardimcr, egitmen, program uzmam, yeni yaklasimlar yaratan, cahsma
gruplarma onderlik eden kisi.
2. Isleyisle ilgili liderlik: Bolum baskaru, aksiyon arastirmacisi ve
gorev grubu i.iyeleri rolleriyle okulu di.izenli tutma ve amaclanna
yonlcndirme.
3. Karar verme ve ortakhkla liderlik: Okulu gelistirme ekiplerine
uyelik, komite i.iyelikleri, is dunyasi, yuksek ogretim kurumlan, okulaile birligi demekleri ile ortakhklara on ayak olma.

Gehrke (1991; akt. Harris & Muijs, 2004, ss. 4, 5) ogretmen liderlerin benzer
islevlerini belirler:
1. Kendi suuf ici ogreiimlerini si.irekli gelistirir.
2. Okuldaki uygulamalarm tekrar gozden gecirilmesini yonlendirir ve
di.izenler.
3. Program gelistirrne bilgisini saglar.
4. Okul ici karar alma mekanizmasma katihr.
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5. Meslektaslanna hizmet ici egitim verir.
6.0gretmenlerin

performans degerlendirrnesine kanhr.

Harris (2002; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 5), ogretmenlik liderligi rolunun dort tane
gorulebilir boyutunu ortaya koymaktadir.

Birinci boyutu, ogretmenlerin

prensiplerini bireysel simf uygulamalanna

sokmalanyla

okul gelisimi

ilgilidir. Ikinci boyutu, butun

ogretmenlerin degisiklik veya gelisimin bir parcasi olduklanm ve sahiplenme duygusunu
hissettikleri katihmci liderlige odakhdir. Ucuncu boyutu, arabuluculuk roludur. Ogretmen
liderler uzmanhk ve bilginin onemli kaynaklandir. Sonuncu ve belki de en onemli boyut,
ogretmenler arasmda karsihkh ogrenmenin yer aldigi yakm iliskileri kurmaktir.

Diger bazi arastirmacilar,

ogretmen

liderliginin

baska

boyutlanm

tammlarmslardir:

Ornegin aksiyon arastirmasim gerceklestirmek (Ash, 2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s.
6), meslektas suufmi gozlemlemeyi baslatmak (Little, 2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s.
6), veya okulda isbirligine

dayah bir kulturun kurulmasma

katkida bulunmak

gibi

(Lieberman ve arkadaslan, 2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 6). Bu rollerin arasmda, yol
gosterme, baslamaya

yardimci

olma ve meslektaslann

surekli mesleki gelisimlerinin

digerlerine gore daha onemli olduklan kabul edilmektedir (Sherill, 1999; akt. Harris &
Muijs, 2004, s. 6).

Ogrctmen

liderlerin

rolleri;

program

gelistirme

uzmanlan,

deneme

yazarlan,

okul

gelistirrne ekip liderleri, yeni veya az deneyimli ogretmenlere yol gostericilik ve suufla her
zaman siki bagi olan aksiyon

arastirmacilan

olarak tarnmlanmaktadir.

cikanlan ortak sonuc, ilk etapta ogrctmcn liderlerin zamamnm

Literattirden

cogunu simfin icinde

geciren fakat degisik zamanlarda degisik liderlik rollerine burunen ve sekillendirici liderlik
prensiplerini izleyen uzman ogretmenler olmalandir (Ash ve Persall, 2000; akt. Harris &
Muijs, 2004, s. 6). Ogretmen liderler birbirlerinin derslerini gozlemleyerek
tartisabilen, meslektaslanyla

pedagojiyi

isbirligi icinde cahsabilen kisiler olmahdir (Seashore-Louis,

Kruse ve arkadaslan, 1996; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 6).

Barth'a gore ogretmen liderligi, list yonetim tarafmdan ustlenilen islevlerin bazilanm
gerceklestirmektir

(1999; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 6). Ornegin ders kitaplanm ve

ogretim malzemelerini

secmek, programa sekil vermek, ogrenci davranislanna
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standart

getirmek, program takibine karar vermek, personel gelisim programlanm tasarlamak, terfi
islerini tespit etmek, okul butcesini ayarlamak, ogretmen performansmi degerlendirmek,
yeni ogretmenleri ve idarecileri secmek.

Bir 90k diger yazara gore ogretmen liderler, okul politikasmm belirli yonlerini belirlemede
karar alma icin ust yonetimde isbirligi yapan kisilerdir (Gehrke,1991; akt. Harris & Muijs,
2004, s. 7).

i~birligi ve meslektashk
Ogretrnen liderlerin merkezi rollerinden biri, meslektaslanna yeni fikirleri denemeleri icin
yardim etmek ve onlarm liderlik rollerine burunmelerini tesvik etmektir (Lieberman ve
arkadaslan, 2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 7). Little'a gore meslektashk etkilesimi en
azmdan paylasilan fikirleri gelistirrnek ve liderlik bicimlerini olusturmak icin zemin saglar
(1990; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 7). Rosenholtz'a

gore ogretmen meslektashgi ve

isbirligi, okullarda olumlu degisiklige yol acmanm yontemlerinden

birisidir (1989; akt.

Harris & Muijs, 2004, s. 7). Ogretmen liderligi, hiyerarsik kontrolden meslektas kontroltine
dogru giden ve guclerin
yaklasimmm

okulda tekrar dagitildigr bir temele

onemli bir boyutu, meslektashk

dayamr. Bu liderlik

yollan ile cahsmamn

vurgulanmasidir.

Ogretmen liderliginin etkili olmasi icin, karsihkh guven ve destegi icine almahdir.

West ve arkadaslanna

gore liderlik potansiyelinin gerceklesmesi icin, bunun ogrcnmeye

baghhga dayanmasi ve suuf kadar okullarm yapilanm da icine alarak gelismesi gerekir
(2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 8). Bu liderlik gorusu hiyerarsik degil, federaldir. Bu
hem gevsek hem de siki olan bir gorustur;
ozgtirlugunde,

deney

yapma

firsatmda

degerlerde

ve eskiden

beri

siki ama eyleme gecme
farz edilenleri

sorgulama

otoritesinde gevsektir.

Silns ve Mulford, liderlik, orgutsel ogrenme ve ogrenci gelisiminin sonuclanyla
baglantiyi arastirnuslardir
yeniden yapilanma

ilgili

(2002; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 8). Basanh okul icin

ve okul gelisiminin

saglanmasmda

cahsmalannm oneminin altim cizrnislerdir.
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ogretmenlerin

isbirligi icinde

Leithwood

ve Jantzi'nin

gelisiminde

liderlik etme ve karara katilmada

akt. Harris

& Muijs,

vurgular (Leithwood

yaptigi

2004,

baska bir cahsma,

okul liderlerinin

ogretmeulere

okul

nasil firsatlar yarattiklanm tarif eder ( 1990;

s. 8). Bu calisma,

asagidaki

yapilandirma

davranislanm

ve arkadaslan, 1999; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 9):

1. Okulda liderlik sorumlulugu ile gucunu dagrtma,
2. Karar verme asamasmda gucu personelle paylasma,
3. Personelin

kendi karar verme komitelerini

idare etmelerine

izm

verme,
4. Personelin gorusunu dikkate alma,
5. Personel toplantilan sirasmda etkili grupla sorun cozmeyi saglama,
6. Ogretmenlerin otonomilerini saglama,
7. Personelin

isbirligi

ile planlamaya

zaman

bulmasi

19m cahsma

sartlanm degistirrne,
8. Okuldaki yeni insiyatiflerle ilgili karar vermeye yeterli oranda katilnm
saglama,
9. Personel gelisimi icin firsatlar yaratma.

Okullar ogrencilerin daha iyi ogrenmelerini saglamak istiyorlarsa, ogretmenlere yenilesme,
gelisme ve ogrenme icin firsatlar yaratmada daha iyi olmahdirlar.

Crowther ve arkadaslanmn arastirmasma gore, ogretmen liderligi, dezavantajh liselerde
ogrencilerin hayatta kalma sanslanru gelistirmek icin onemli bir faktordur (2000; akt.
Harris & Muijs, 2004, s. 9). Ayrn sekilde Silns ve Mulford'a gore, liderlik kaynaklarmm
okul toplumunda dagrtildigi ve ogretmenler kendi alanlarmda yetkelendirildigi

zaman,

ogrenci basansi daha fazla gelismektedir (2002; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 9).

OGRETMEN LiDERLiGiNiN FAYDALARI
Okul Etkililigini Gelistirme
Teddlie ve Reynolds'a gore, ogretmen liderliginin ozunde yatan paylasilan amaclar ve
degerler, etkin okullan yaratmakta etkili bir faktordur (2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s.
10). Ovando'ya gore, ogretmenlere

liderlik pozisyonu verildiginde,

gelismeye dogrudan katkida bulunabilirler

orgutsel etkinlikle

(1996; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 10).
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600'den fazla sayidaki ogretmen uzerinde yapilan bir cahsma sonucunda, karar almada
ogretmen katilunmm okul etkinligi ile olumlu olarak iliskili oldugu gorulmustur (Taylor ve
Bogotch, 1994; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 10). Benzer bir sekilde, okullan yeniden

yapilandirmada ogrermenlerin liderlik rolleri ile ilgili bir nitel bir arastirma sonucuna gore,
karar alma asamasmda ogretmenler artan katihmlanna olumlu yamt vermisler ve bu,
okulun etkililigine dogrudan katkida bulunmustur,

Etkili okullarda bir degerler sistemi vardir ve bu sadece vizyon ile saglanamaz. Bu vizyonu
ogrencilere tasiyacak olan ogretroenlerdir. Bu nedenle ogretmenlerin katihrm ya da cabalan
olmadikca etkili okuldan zaten soz edilemez.

ingiliz ortaogretim okullanyla ilgili bir calismada, ogretmenler genel olarak liderligin alan
liderleriyle daha etkili oldugunu ve karar alma mekanizmasmda bolum baskanlanmn daha
kuvvetli yer aldiklanm hissettiklerini belirtmislerdir (Glover ve arkadaslan, 1999; akt.
Harris & Muijs, 2004, s. 10). Pellicer ve arkadaslan (1990; akt. Harris & Muijs, 2004, s.
I 0), benzer sekilde en etkili okullarda Iiderligin ogretmenler ve bolum baskanlan arasmda
paylasilan bir sorumluluk oldugunu bulmuslardir. Baska cahsmalar da, karar almada
ogrctmen katihmmm olumlu etkilerini rapor etmislerdir. Ornegin, Rosenholtz (1985; akt.
Harris & Muijs, 2004, s. 10) ve Sickler (1988; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 10), karar
almada ogretmenlerin yer almasmm ogretmen devarnsizliginda bir dusus sagladiguu ve
okulun etkinliginde artis oldugunu bulmuslardir. Wong (1996; akt. Harris & Muijs, 2004,
ss. 10, 11 ), ogretmen ve mudur liderliginin guclu isbirligine dayandigi okullarda, ogrenci
basansmm artismda ciddi kazammlarla ilgili kamtlar bulmustur.

Egitimde artan ilgi cekici bir diger nokta ise, demokratik ogrenmedir. Okullar demokratik .
degerleri destekleyip ogrencilerin elestiren ve aktif vatandaslar olmalanm tesvik
edeceklerse, okullann kendileri isbirligine dayanan, demokratik liderlik modelini cizmeleri
gerekmektedir (Hackney ve Henderson, 1999; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 11). Buna gore,
okullann demokratik ogrenmeyi tesvik etmeleri, geleneksel tepeden inme yonetimden
uzaklasma ve ogretmenlerin sorumluluk almalanyla gerceklesebilir.
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Ogretmen Etkililigini Gelistirrne
Etkili okullar ogretmen

ve ogrenme

sureclerini

vurgularlar

ve ogretmenin

gelisme

zamanma yatinm yaparlar. Smylie'ye gore (1995; akt. Harris & Muijs, 2004, ss. 11, 12),
ogretmen liderligi ogretmen etkililigini bir kac yolla gelistirebilir.

Si.irekli ogrcnmc ile

ogretimde mukemmellige verilen agirhk, ogretmen kalitesiniiyilestirirken, meslektaslara
iyi uygulama yapmalanm yaymaya verilen onem okul icinde ogretmenlerin uzmanligim
arttmr. Artan uzmanhk ve gi.ivenle beraber qgretmenlere verilen daha fazla sorumluluk,
onlarm risk almada ve yeni ogretim yonternlerini tamtmada daha istekli olmalarma yol
acacaktir ki, bu da ogretrnen etkililiginde dogrudan olumlu bir etki yaratacaktir.

Leithwood ve Jantzi'nin (2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 12) son zamanlarda yaptiklan
bir arastirma bulgulanna gore, ogretmen liderligi ogrencilerin ogrenmesindeki daha fazla
cesitliligi

aciklamakta

ve

ogretmen

etkinliginde

onemli

bir

etki

olmaktadir.

Bu

arastirmadan cikan sonuc, ogrctmcn liderliginin ailenin egitimsel kulturtinun etkilerini
hesaba katmadan once, mudurun liderlik etkilerinden 90k daha fazla oldugudur. Mudurun
liderligi, degisim si.irecinde elestirel bir bolum olarak one cikmazken, ogretmen liderligi
ogrenci katihrrunda onemli bir etki gostermektedir.

Katzenmeyer ve Moller'e gore (2001; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 12), ogretmen liderligi
ile ogretmenleri yetkelendirme, ogrencilerin ogrenmesiyle ilgili olarak onlann oz yeterlik
inancmi gelistirmektedir. Oz yeterligi guclendirme, ogretmen liderligine katkida onemli bir
faktordur (Muijs ve Reynolds, 2001; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 12). Ovando'ya gore
(1996; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 13), ogretmenler liderlik rollerine burtmdukleri zaman,
bu onlann smifta yenilikler yapma becerilerini ve ogrencilerin ogrenmesinin sonuclanm
c,

olumlu olarak etkilemektedir.

Bazi arastirmalar,

liderlik rolleri

almamn ogretmen

motivasyonunu gelistirdigini bulmustur. Ornegin, Lieberman ve arkadaslanna gore (2000;
akt. Harris & Muijs, 2004, s. 13), ogretmenler bu deneyimin kendi becerileri konusundaki
gi.ivenlerini gelistirdigini ve bunun diger yetiskinleri tesvik etme, yonlendirme ve motive
etme konusunda ogretici oldugunu hissettiklerini belirtmislerdir, Benzer sekilde, 42 adet
ogretmen lider i.izerinde yapilan bir ankete gore, O'Connor ve Boles (1992; akt. Harris &
Muijs, 2004, s. 13), ogretmenlerde

gelismis ozguven, artan bilgi ve kendileri arasmda

... ,.. etime yonelik gelismis bir tavir oldugunu rapor etmislerdir.
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Okul Gelisimine Katkida Bulunma
Ogrenme kalitesinin

artist, ogretmenin

ogrenmeye

<lair aldigi mesafeye baghdir. Bu

gelismede ogretimle ilgili materyal saglama, ogrenme stratejilerinden

farkh seylerdir,

Bunun dismda bir takim unsurlar vardir. Bunlar; degerler, inamslar ve anlama ile ilgilidir.
Ogretmenlerin

yureklerini

ise koymalan

olmadikca,

ogrenme

isinin

gerceklesmesi

hayaldir. Bu da isbirligine dayah ogrenme ile olasidir.

Ogretmenlerin

en etkili 9ah~t1g1 zaman, diger meslcktaslar

desteklendigi zamandir (Hargreaves,
olarak

birlikte

cahsanlann

ve i~ ortarm tarafmdan

1994; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 13). Gtmluk

arasmdaki

iletisimin

dogasi,

orgutsel

saghgm

en 1y1

gostergesidir. Basanh okullar isbirligine dayanan ortamlan yaratarak koordinasyonu tesvik
ederler ki, bu isin icinde yer almayi, karsihkh destegi ve problem cozrnede yardirm tesvik
eder (Hopkins ve arkadaslan, 1996; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 13). Bu baglamda okul,
ogretmen ve ogrencilerin birlikte ogrendikleri ogrenen bir toplumdur.

Arastirmalara gore ogretmen kendi kapasitesine, meslektaslanrunkine

ve mesleki gelisimi

arttirmada okulun kapasitesine guvendiginde, okulun gelismesi daha yuksek bir olasihktir.
Okul gelisiminin

kapasitesini

isbirligi icinde cahsmalan

gerceklestirmek

ise, ogretmenlerin

.icin potansiyel ve becerilerini

liderlik etmeleri ve

genisletmek

anlamma gelir

(Mitchell ve Sackney, 2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 14). Barth'a gore, okulun asil
amaci ogrencilerin

ogrenmesini

arttirmaktir ve buna en iyi yardimci olacak sey de

ogretmenlerin bu etkinligi kendilerinin yapip gostermeleridir (2001; akt. Harris & Muijs,
2004, s. 14 ).

Ogretmen liderliginin herkese acik olmasi gerekir, aksi takdirde bir kisim ogrermenler lider ,
olurken digerleri sadece teknisyen olarak kalacaklardir (Katzenmeyer ve Moller, 2001; akt.
Harris & Muijs, 2004, s. 15). Literatlirde, okul gelisiminin ancak liderligin dagrnldigi ve
ogretmenlerin

okulun

ilerlemesine

ilgi

gostcrdikleri

zaman

geceklestigini

ortaya

koymaktadir (Gronn, 2000; Jackson, 2002; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 15).

Ogretmen Morali ve Siirdiirme
Dusuk

moralli

ogretmenlerin

bir

ogretmen

morallerinin

en

grubuyla
list

ogretimde

duzeyde
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basan

tutulmasi

saglanamaz,
gerekmektedir.

Bu nedenle
Bu

amacla

~,gretmenlerin gerek maddi ve gerekse de manevi olarak sorunlanndan

anndmhp kendi

· ine yani ogretme isine kendini adamasi saglanmahdrr.

Demokratik ve Egitim Degerleri
Degerler egitimi ve yurttaslik, davrams modellerine ve yoneticilerin demokratik tutumlanna
baghdir. Bu nedenle demokratik
oyabilecek

ortamlar

performanslann

bir tutumla ogretmenlerin

yaranlmalidir.

sunrlanmadigi

"Derin

durumlarda

ogrenen orgutler olduklan konusunda

kendi niteliklerini

Okul Gelismesi"
gelisebilir.

degerlerce

ortaya

yaratihr

Bunlan saglamadan,

ve

okullarm

kendimizi kandinnz. Y ani okulda herkesin kendini

rahathkla ifade edebilecegi demokratik ortamlar yaratilmahdir.

Bu ogretmenlerin liderlik

ozelliklerini sergilemelerine yardim edecektir.

Ogretmen Liderligini Destekleme
Oyleyse ogretmen liderligini desteklemek icin ne yapilmahdir? Bu konuda ilk olarak bas
ogretmenlerin,

ogretmenlerdeki

liderlik

potansiyelini

anlayip

bunu

gelistirmeleri

gerekmektedir. Buda iki yolla olur. Birincisi dissal yoldan: Bu basogretmenlerin okul d1~1
cevrelerle iliskileri nedeniyle iliski kurabilecekleri ve ogretmenlerin liderlik becerilerini
gelistirccckleri

uygun destegi saglayabilecekleri

ortamlan

ifade eder. ikincisi de; bas

ogretmenlerin icsel yapilardaki guc ve pozisyonlan (stratejik) ile uygun kosullan yaratarak
ogretmen liderligini gelistirebilecekleri

ortamlan ifade eder. Bunlara detaylanyla bakmak

gerekmektedir. Bu kisimda bunlardan soz edilecektir.
Icsel destek
Ogretmenlerin

enerjilerinin

bolundugu

bolundugu gorulmcktedir.Fullan

ifade

edilmekte,

dikkatlerinin

(2001; akt. Harris & Muijs,2004,

dagrldrgi ve

s. 1) , bunun da

basogretmene bagh oldugunu ifade etmektedir. Bu anlamda iyi bir planlama ve oncelikler
olusturulmahdir. Kisisel oncelikler ve okul oncelikleri belirlenmeli ve belirlendikten sonra
catismaya yol acmamahdir.

Ogretmenlerin, rolleri geregi profesyonel
liderligi ogretmenlerin

guclenmelerine

liderlikleri desteklenmelidir

cunku ogrctmcn

yol acar. Bunu yaparken de, sistemle entegre

verileri kullanarak i~ birligi ile ogrenme desteklenmelidir. Mi.idi.ir ve bas ogretmenler bu
anlamda olumlu bir sinerji ve di.irti.i saglamah ve karsihkh iletisime dayah bir ogrenmenin
yeserebilecegi okul ki.ilti.iri.ini.i olusturmahdirlar.
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Dissal yardim anlarmmda bas vurulan

mufettisler ve tlniversiteler,

ulasilabilir cerceveler, gecerli ve ogrenmeyi

gelistirmeyi

amaclayan yapiya dayanan bir yontem izlemelidirler. Butun bunlar gerceklesirse, ogretmen
ve okul gelismesi de gerceklesir.

Ogretmen Liderligini Gelistirmede Elestirel Yansrtma
Boyle bir i~ birligi saglarunca ogretmen liderligi gelisiminin cercevesi de olusturulmus
olur. Bu da tic yolla yapilabilir;

a) Yansitma, planlama ve stratejik eylem icin bir cerceve saglama,
b) Gelisme

grubu

ve

arkadashk

yoluyla

elestirel

dusunmeyitsoylev)

guclendirme,
c) Bu gelisme agim gelistirrne yoluyla elestirel soylemleri

genisletmek.

Bunlann

yapilmasi durumunda;
•

Ogretmenler,

butun

bu donguyu

zor bir durumda

kavusturulur. Bu da atolye cahsmalan (workshoplar)

uygulama

sansma

ve degisik yontemlerle

uygulamr.
•

Ogretmenlerin

elestirel

ve

ozgun

ortamlarda

soylerne

(tartismalara)

katihmlan tesvik edilir Bilinen bir durumda elestirel olma, gunluk islerden
kacma ve dikkatli sorusturma, tartisma ve yansrtma liderleri soyuttan somuta
yoneltir. Genellemeden 90k ozele odaklamrlar.
•

Okula dayah tartisma gruplarmda ogretmenler, isle ilgili onemli konulan
kendi gelisimleri
gruplar

kansik

ile uygulayip
hiyerarsik

bir

gelistirme

olanagma kavusurlar.

yapilanma

ve

dissal

Bu tur

uzmanlarca

da

desteklenirse, tartisrna gunluk simrlamalar ve mikro politik gerilimlerden
uzak gerceklesir. Bu tur tartismalar, ogretmenlerin karsihkh destek, roller ve
stratejilerini gelistirmelerine olanak saglar. Bunun bireysel seviyede elestirel
arkadas

toplantilan

dusunulmcktedir.
akademisyenlerden

gibi farkh perspektifler

Bu asamada
de yardim

mufettislerden
almabilir.

gelistirerek
yardim

Bunun

daha

de olabilecegi

almabilecegi

gibi

da iyi olacagi

dustlnulmektedir ctmku hiyerarsik olarak ustleri olmadiklanndan cgretmenler
onlarla daha rahat bir psikolojide cahsmayi kabul edebilirler. Bunun yam sira
akademisyenler, konulannda daha uzmandirlar.
•

Karsrthk ve is birligi ogrenmede elestirel bir bakis a91s1 sagladigmdan onernli
bir role sahiptir. Ogretmen liderligini gelismesi amaciyla her turlu tartisma ve
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forumlardan

yararlamhr,

Ornegin;

bilgisayar

ortamlarmda

kurulacak

gruplarla yapihr. (internet,

e -mail, vb.) Bu da yine farkh yer, tilke ve

uyruklardan

farkh

ogretmenlerin.

bakis

acilannm

onemlidir. Bu tur tartismalar yoluyla ogretmenler,

ahnmasi

nedeniyle

birbirleriyle bilgi alts

verisinde bulunurlar ve benzer olaylan tartisrrlar. Bu durum ogretmenlerin
mesleksel ozelliklerini de zenginlestirir. Aym zamanda bu tur programlann
ogretmenlerin

bir topluma ait olma duygulanm

Ogretmenler

kendi iclerinde bir takim degerlere,

gelistirecegi

dusunulur.

inanclara ve amaclara

sahiptirler; bu yolla bir takim iliskiler kurulur ve gelistirilir. Uygulama
yeniden kesfedilir ve her bir ogretmenin gercek deneyimlerine dayah tartisma
ile test edilir ve daha etkin okul ici arastirma ve degerlendirme ve i~ birligi
gclisebilir. Bu yolla ogretmenler sadece kendi cevresindekilerle

degil genis

bir cevrede yer alan ogretmen gruplanyla etkilesimde bulunurlar. Ulusal ve
uluslararasi tartismalara katihrlar, egitim ile ilgili politikalann olusmasma ve
profesyonel

bilginin

olusrnasi

surecinde

yer

alirlar.

Hatta

ogretmenler birbirlerine kaynak ve destek saglamaktadirlar.

bu yolla

Bu durumun

ogretmenleri gelistirdigi bilinir.

Ogretmen Liderliginin Engelleri
Orgiitsel Engeller
Ogretmen

liderligi

bakimindan

degerlendirildiginde

egitim

sistemleri

icerisinde

bu

durumun bir takim engelleri soz konusudur. Bunlan iki grupta ele almak gerekmektedir.
Bunlardan ilki orgutsel engeller digeri ise mesleki engellerdir. Katzenmeyer ve Moller
(2001; akt. Harris & Muij s, 2004, s. 15), bashca ogretmen liderligi smirlanndan birinin
yapisal oldugunu ve hala okullarda suregelen yukandan asagiya liderlik modeliyle ilgili
oldugunu ifade ederler. Yine okul icinde ogretmenlerin statusunun azligmm ogretmenlerin
liderlik etme becerilerini durdurdugu ifade ederler. Little (2002; akt. Harris & Muijs, 2004,
s. 15), herhangi

bir okulda ogretrnen liderligi olasiligmm,

okuldaki

list yonetimin

ogretmenler uzerindeki gercek gucune ve ogretmenlerin belirli bir alanda lider olarak
gorulen meslektaslannm etkisini ne derece kabul ettiklerine bagh oldugunu bulmustur,

Pellicer ve Anderson'm

belirttiklerine

gore (1995; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 15)

ogretmen liderligi, yonetime daha az merkezli bir yaklasim ile paylasilan karar verme
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sureclerini gerektirir Little'm (2003, s. 413) cahsrnasma gore, arastirmaya katilan bolum
baskanlan paylasilan liderligi tamtarak okul icindeki ogretim uzerinde bulunan etkilerinin
arttigim belirtmislerdir.

Ash, yaptigi bir cahsmada (2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 16) bolum baskanlan okul
icinde liderlik ve otonomiyi tesvik ederek personel arasmda guven iliskisini gelistirmelcri
ve liderlerin lideri olmalan gerektigini ortaya koymustur. Yine benzer bir sekilde Barth'm
ileri siirdiigii gibi (1999; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 16) ogretmen Iiderliginin gelismesi
icin, bolum baskanlan

kendi

cevrelerinden

olmayanlara

ve kendileriyle

hem fikir

olmayanlara da liderlik yapma iznini vermelidirler. Stone ve arkadaslan, (1990; akt. Harris
& Muijs, 2004, s. 15), okul icinde zaten paylasilan bir karar verme kulturu mevcutsa,
ogretmenler liderlik rollerine burunmeye daha da hazir hale gelirler demektedirler.

Wasley

ise (1991; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 15) ogretmenlerin karar surecine katilmalan icin
hangi rolleri alacaklarmm

okul idaresi: tarafmdan

belirlenmesini

ve desteklenmesini

hissetmelerinin gerekli oldugunu ifade etmektedirler.

Mesleki Engeller
Katzenmeyer ve Moller ile Magee, (2000, 1999; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 16), liderlik
roltmu ustlenen ogretmenlerin bazen afaroz edildiklerini belirtmislerdir, Bir 90k arastirma
bunun ogretmen liderligi icin onemli bir engel oldugunu tespit etrnistir. Lieberman ve
digerleri (2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 15) 17 tane ogretmen lider icin yaptiklan
arastirmada, ogretmen liderligi icin en onemli engellerden birisinin is arkadaslanndan izole
(1992; akt. Harris &

edilme duygusu oldugunu ortaya koymuslardir. Troen ve Boles
Muijs, 2004, s. 16), ogretmenlerin,

bazen, ogrctmcn liderligi cahsmalan

yaparken i~

arkadaslanna daha az bagh olduklanm bulmuslardir. Ote yandan, ortak cahsmanm daha
yerlesik oldugu okullarda ogretmen liderlere karsi daha olumlu bir tutumun da varhgmi
one surmektedirler. Zinn, (1996; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 17), kuvvetli i~ arkadasligi
agmm ogretmen liderligine

destek oldugunu ifade etmistir,

Yine Little yaptrgi bir

arastirmasmda (2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 17) yoneticiler ve etkili ogretrnen
liderligi arasmda kuvvetli bir iliski oldugunu ortaya crkarnustir.

Nemerowicz ve Rosi, (1997; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 17). Okulda farkh olabilmeleri
icin ogretmen liderlerin isbirlikci takimlarla birlikte cahsmalannm
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gerekli oldugu da

ortadadir. Caine ve Caine, Little, Griffin, (1999, 2000, 1995; akt. Harris & Muijs, 2004, s.
17) ogretmen
yaratilmasmi

liderin
tesvik

gorevlerinden
etmek

bir tanesinin

oldugunu

ve

de

okullarda

okulda

genel

isbirligi

ogrenimi

kulturunun
gelistirmenin

gerekliliginden soz etmektedirler.

Ogretmen Liderligini Ortaya Cikarrna ve Destekleme
Ogretmen liderligini gelistirmede mudurlerin ve bascgretmenlerin
bilinmektedir.

Cunku gerek mudtirler ve gerekse de

anahtar rolu oynadiklan

bas ogretmenler

ogretmenlerin

kendilerini rahat hissetmeleri ya da hissetmemeleri konusunda tutum ve davranislanyla
etkilidirler. Eger ozgur bir cahsma ortammda ogretmen destekleniyor ve de bu yolda tesvik
ediliyor ve odullendiriliyorsa

kendisini ifade etmekten korkmayacak

olmaya devam edecektir. Buckner ve digerleri
okullarda ogretmen

liderlerini

bulmak,

ve atihmci birisi

(2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 17)

gelistirmek

ve desteklemek

icin mudurlerin

ogretmenleri lider olmaya tesvik ettiklerini, liderlik becerilerini gelistirmelerine yardim
ettiklerini ve olumlu ve yapici geri bildirimde bulunduklanm ortaya cikarmislardir. ChildsBowen ve digerleri yaptiklan bir cahsmalannda (2000; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 17),
basogretmenlerin ogretmenler icin yonlendirme ve profesyonel ogrenme gruplan kurmada
firsatlar yarattiklanm ve yenilikle ogretmen uzmanhgmi takdir etmede onemli olduklanm
bulmuslardir.

Barth (1999;

akt. Harris

& Muijs,

2004,

s.

18), okullarda

ogretmen

liderligini

desteklemenin bir kac onemli boyutu oldugunu belirtir. Bunlardan ilki; mesleki gelisim ve
ortak cahsrna icin zaman aynlmasidir. Yine Ovando (1994; akt. Harris & Muijs, 2004, s.
18)

lider rolu ustlenen ogretmenlerin ders planlama ve hazirlanmasr icin zamanlarmm

azaldigmdan ve bunun 90k onemli olarak kabul edildiginden bahsettiklerini gorrnustur.
Boles (1992; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 18), basanh bir ogretmen liderligi icin mudurluk
destegi, kuvvetli iletisim ve yonetim becerileri, orgut kulturunun bilinci ve okullardaki
geleneksel

gli<; ile otorite

tarzmm

yeniden

incelenmesinin

gerekli

oldugunu

ileri

slirmektedir.

Ikinci olarak, ogretmen

liderlerin rollerini gelistirmek

icin devamh mesleki gelisim

firsatlanna gereksinim duyduklandir. Katzenmeyer ve Moller'in

yaptiklan arastirmalara

gore (2001; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 18), etkili olabilmek icin, ogrcrmcn liderler
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ogretme becerilerini
ve digerlerinin

devamh

mesleki

cahsmalanm,

ortak

arastnrnasuu

mesleki

gelisimine

yapilan

ve Henderson

okulun karar verme mekanizmasmda

katkida

isleri,

gelistirrne

rollerine uyum saglamalan

Hackney

gelistirirler,

bulunurlar.

damsmanhgi,

programlan

Bunun
yetiskinleri

icine

alarak

icin gruplan
egitmeyi

ogretmcnlerin

yer ahrlar
veya atelye
ve

aksiyon

yeni

liderlik

gerceklestirilir.

(1999;

akt. Harris

& Muijs, 2004, s. 19)

yoneticilerin

ve

ogretmenlerin beraberce egitilmesi ile iki liderlik sekli arasmdaki simrlann yrkilacagim ve
boylece tum okul yonetiminin

gercekten demokratik bir okul yapisma hazirlanacagrm

savunurlar.

Barth (1999; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 15), ogretmen liderliginin bir okuldaki basansi
veya basansizligi, kisiler arasi etkenler ve diger ogretmenlerlc ve okul yonetimi ile iliskiler
tarafmdan kuvvetli etki altmda oldugunu ifade etmektedir. Ona gore lider ogretmenlere
karsi dusmanhk;

hareketsizlik

(stati.ikoculuk),

fazla titizlik

veya

kendini

guvende

hissetmeme gibi etkenlerden kaynaklanabilir. Le Blanc ve Skelton (1997; akt. Harris &
Muijs, 2004, s. 19), ogretmen liderlerin liderlik sorumluluklan
bagh olma istekleri arasmda bir ikilem yasadiklanru

ile is arkadasi gruplarma

ortaya koymustur, Bu zorluklan

yenmek icin lider ogretmenin kisiler arasi becerileri ile ogretmenlerden

liderlik istenme

degisikligini gosteren degisen okul kulturunun birlestirilmesini gerekli gormektedirler.
Ucuncu boyutta lider ogretmenlerin
becerilerin kazandmlmasidir.
Muijs, 2004, s. 19)

hazirlanmasi

icin onlara gerekli iyi kisiler arasi

Bu konuda Lieberman ve digerleri (2000; akt. Harris &

ogretmen liderleri incelerken onlann 5 ana beceri grubuna sahip

olduklanm tespit etmislerdir: Bunlar;

• i~ arkadaslan

ile guven ve iletisim kurma,

•

Elde edilen verilerden orgutte teshis yapabilme,

•

Degisim sureclerini anlama ve yonetebilme,

•

Ortak hedeflere ulasrnada ve isleri yonetmede kaynaklan
techizat) kullanabilme,

•

Baskalannda beceriler ve guven yaratabilme.
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(kisiler,

Buna ek olarak Pellicer ve Anderson (1995; akt. Harris & Muijs, 2004, s. 20)
ogretmenlerin

ogretim

kararlarma yardimci

planlamasma

yardimci

olmak,

olmak, diger ogretmenlerin

meslektas koclugunu

arttirmak islevlerini

diger

ogretmcnlerin

ogretme becerilerini

ogretmen

liderlerinin

diger

program

gelistirmek ve

anahtar uygulamalan

olarak gorurler.

Sonuncu boyut ise, ogretmenin bir liderlik rolu i.istlenme motivasyonudur. Ogreunenlerin
ogretmen liderligi ile onemli icsel oduller kazandiklanm
meslektashk)

gostermekle

beraber,

bunlarm

gittikce

( artan verim, artan etki ve

artan

sorumluluklarla

birlikte

geldiklerini gostermektedir (Harris & Muijs, 2004, s. 20).

Ozet olarak, ogretmen liderlerinin alti etkinliginden soz etmek olasidir. Bunlar;
•

Ogretime devam etme ve bireysel ogretim yeterligi ve becerisini
gelistirme,

•

Ogretim yontcmlcrini planlama ve meslektaslanna onderlik etme,

•

Program gelistirme becerisine sahip olma,

•

Okul di.izeyindeki karar vermeye katilma,

•

Hizmet ici egitim ve personeli gelistirme etkinliklerinde liderlik etme,

•

Ortak eylem planlamasi, derin dusunme ve aksiyon arastirmasi icin
diger ogretmenleri ise katma.

Smiftan ciktiktan sonra ogretmen liderleri, okul icinde degisik bir kimlik tasirlar ve
digerlerinin de gelisimi icin katkida bulunmalanmn yollanm yaratirlar. Bu durum okul ve
cahsanlann okula <lair tutumlanm olumlu yonde etkilemektedir. Ogretmen liderin sunlan
gerceklestiriyor olmasi gerekmektedir;
•

Meslektasligi bir is sekli olarak ortaya koyar,

•

Ogretmenin kendi degerini anlamasim gelistirir,

•

Insan uzmanhgi ve kaynaklan agi kurar,

•

Okul bilesenleri (ogretmen, ogrenci, calisanlar, veli ve cevre) 19m
destek gruplan yaratir,

•

Devamh ogrenim icin onlemler ahr,

•

Digerlerinin de lider rolleri i.istlenmesini destekler.
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OGRETMEN LiDERLER NE YAPARLAR?
Ogretmenin rolti ogretllen ders konusu ile ilgili ogrenciler tizerinde olumlu izlenimler
yaratmak ve ders ile ilgili etkinlikleri stirdtirmektir (Kaagan, 1999, s.l ). Ogretmenlerin
yaptiklan bazi isler vardir. Egitimin yerellestigi bazi tilkelerde bolge bazmda ve okullarda
bazi temel seviyelerde karar yetkileri vardir. Ancak bu durum bizim tilkemiz ozelinde
ogretmenler kurulu ve bir takim okul ici isleyisle sirurhdir. Sozt; edilen bu tilkelerdeki bu
kararlar bazen stratejik

kararlardir.

Bu kararlarm

ogretmen

liderliklerinin

geli~n:iesi

tizerinde onemli etkileri vardir. Bir lider olarak ogretmenlerin liderliklerinde degisik rolled
vardir.

Bolgeye,

okula

ve icerige

ogretrnenler, gosteri ogretmenleri,

gore, mentor

ogretmenler,

uzmanlar,

kaynak

model ogretmenler, koclar, akran veya ozel olarak

gorevlendirilmis ogretrnenlerdir.

Butun bu unvanlar genelde ogrctmcn rollerini karmasik gibi gorunmesine yol acmaktadir.
Mentor ogretmenligin uygulandigr yerlerde veya bolgelerde, mentor ogrctmcn baslangic
di.izeyi ogretmenleri ile cahsirken ve onlara ogretimle ile ilgili konularda yardimci olurken,
diger bir bolgede mentor ogreunen siruflarda ornek dersler anlatan kisidir. Bu nedenle
ogretmen liderlerinin ortak bir rolti yoktur. Bu durumda sadece yerel bir uygulamadan soz
etmek gerekmektedir.

Yani duruma gore roller sekillenir, Bazi alanlar icin ogretmcn

rolunun ne oldugunu anlamak olasidir. Bu alanlarda derinlemesine

bilgi ve ogretrneyi

yuruten kisidir. Baska bir bolgede ise ogretmen lider disiplinler arasi cahsmayi cagnstmr.
Bu ogretmenler, kendi ogretme deneyimleri ve ogrencilerin bilgileri, program ve belirli
seviyelerde pedagoji tizerinde yogunlasirlar.

Ogretmen liderlerin isi genel olarak dort kategoriye aynhr: Ogretmen liderlerin, bireysel
olarak ogretmenlerle
ogretmenlerle

simf isleyisinin nasil duzenlenecegi

profesyonel

etkinliklerini

tartistiklan

uzerinde cahsirlar, bazi grup

oturumlar

yaparlar,

ogretmenler,

rnudurler, okul bilesenleri ile ve ogrencilerle programlar, ogretmc ve ogrenme deneyimleri
uzerinde cahsirlar. Ayn ca degisik bilesenlerle bu isin nasil yapilacaguu tartisirlar. Genelde
bakildiginda ogretmen liderlerin genis bir sorumluluk alanlan vardir.
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Ogrctmcn liderler daha 90k snuftaki ogretme sureclerinin degistirilmesi uzerinde dururlar.
Onlar bireysel olarak ogretmenlere bir dersin nasil islenmesi gerektigini ornek derslerle
anlatirlar, takim ogretimi yaparlar, dersi izlerler ve elestirilerde bulunurlar ve planlamada
yardimci olurlar. Bunu yaparken de ogretmene dersi daha iyi anlatabilmesi icin gerekli
materyali de saglarlar. Bazi bolgelerde ogretmen liderler ders planlanm bile ogretmenlerle
birlikte hazirlarlar. Ornegin, matematik dersini anlatacak yeni baslamis bir ogrctruen icin
defalarca bu dersi anlatirlar ve ona izletirler ve ona da uygulattiktan sonra dersi anlatmasim
saglarlar. Bu degerlendirme
ogretmenler

gosteri

uzun bir sure devam eder. Bazi uygulamalarda

dersi anlatirlar

ve bazi durumlarda

ise uygulamalardan

lider
dolayi

ogretmenin dersini izleyemezler. Baska bir uygulamada ise ogretmen liderler karsmuza
takimlar halinde dersi izleyenler olarak cikarlar. Bu durum da bazen suuf ogretmenlerinin
en rahat olarak hissettikleri sekilde ayarlamr. Ogretrnen liderler, daha 90k gruplar halinde
cahsma arkadaslanna duzenledikleri atelye calismalanyla profesyonel destek saglarlar. Bu
tur yardimlar daha 90k genel program duzenlemeleri ve uygulamalan seklinde gerceklesir.
Bazi durumlarda ogretmenler yaz donemlerinde yani okulun tatil oldugu donemlerde bazi
spesifik derslerle ilgili destekler saglamislardir. Bazi uygulamalarda ise dersten sonra iki
veya uc saatlik bir tamamlama semineri duzenlerler. Bu noktada lider ogretmenlerin daha
dogrudan

degil

zenginlestirilmesi

dolayh

bir

uzerinde

yardimlan

yogunlasirlar.

soz
Kendi

konusudur.
egitim

Daha

bolgelerinde

90k

programm

seminerler

ve

konferanslar duzenlerler. Yani onlar bir tur yedek guclerdir. Ogretmen liderler degisirn
elcileridirler. Ogretmen liderler kendilerini, deneyim ve bilgileri ogrencilcr ve yoneticilerce
tescillenmis ogretmenler ve smifta pratisyenler olarak tarumlamaktadirlar

ve kendilerini

yoncticilerden farkh olarak gormektedirler. Buda ogretmen liderlerin yoneticilerden farkh
olarak meslektaslanyla
uygulamalan

nedeniyle

isbirligi halinde bir is yaptiklanm ortaya koymaktadir. Butun bu
bir sekilde diger meslektaslanndan

aynhrlar ancak yine de

ogretmenlerdir.

Ogretmenler

aslmda gelecek kusaklann

egitimlerini

gerceklestirirken

en zor liderlik

deneyimlerini yasarlar (Day, Hall ve Whitaker, 1998, s. 41). Liderlik, genelde yoneticinin

yaptigr bir is olarak kabul edilir ve daha 90k yeterlilikten

ziyade etkililikle veya

ulasilabilirlikten 90k kalite ile ilgilidir. Liderin bakis acisiyla degerlendirildiginde
olarak algilanmalan

lider

onemlidir. Etkili ogretmen, ogrencilere ulasan, onlara ilgi gosterip

anlayan ve onlann egitimle veya kisisel sorunlarma cevap vermeye cahsan kisidir.
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Whitemore (1986; akt. Day, Hall ve Whitaker, 1998, s. 41) ogrencilerin iyi karsilanan, yol
gosterilen

ve desteklenen

birer yetiskin

kesfedebilccekleri

ve

kesif

zevkini

ogrenebileceklerini

ifade etmektedir.

olarak kabul

edildikleri

yasayabileceklerini
Bunlan

ve

takdirde,

anlamanm

dtmyayi

guzelligini

ogrenimde yaratmak icin ogretmenlerin

ogrencilerine;
•

Gtivenmeleri,

•

Dinlemeleri,

•

Dikkate almalan,

•

Cesaretlendirmeleri,

•

Gelistirmeleri,

•

Y eniliklere meydan okumalanm saglamalan,

•

Y eni bir bakis a91s1 kazandirmalan,

•

Deger vermeleri,

•

Bilgilendirmeleri

•

Desteklemeleri gerekmektedir.

Hizla degisen bir dunyada, etkili ogretmen liderligi ancak liderlikle ilgili deneyimle ortaya
cikar, Bennis (1989; akt. Day, Hall ve Whitaker,

1998, s. 42), liderlerin

en iyi

yonlendirerek ogrendiklerini ifade eder ve havanm daglan sekillendirdigi gibi problemlerin
de liderleri ortaya cikardigmi ileri surer. Ona gore ogretmenlik elit ve uzmanhk gerektiren
bir istir,

Thedore Raszak (1981; akt. Day, Hall ve Whitaker,
degismede ilk basta ogretmenlerin

1998, s. 42), her bir egitimsel

bir seyler ogrenmesi gerektigini

ifade etmektedir.

Ogretmen ve liderlik, her ikisi de digerlerine yardnm icerir ki bu olanakhdir ve bu onlara
yardim etmek ogrencilerin kendi ayaklan uzerinde durmalanm onleyen engelleri ortadan
kaldmr. Yani Rosenblatt (1975; akt. Day, Hall ve Whitaker, 1998, s. 42) bu insanlara
degisimin

mumkun

oldugu

umidini

vermenin

gerektigini

ifade

etmistir.

Ogretme

surecindeki liderlik, degismeye dogru almacak kucuk bir adim icin bir olumlu atmosfer
yaratmaktadir

diger

bir

anlatimla

utanci,

korkuyu,

suclulugu,

asagilanmayi

ve

suuflandirmayi ortadan kaldirmak gerekmektedir. "Okul etkinligini gelistirme yaklasnm
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mudurler

ve ogretmelerin

problem

cozmeye

<lair is birligini

kulturunu

gelistirmelerine

baghdir.

LiDER OGRETMENLERi YETi~TiRME VE DESTEKLEME
Egitim politikalanm olusturanlarda

ve bolge liderlerinde hakim olan goril~ uzman bir

ogretmenin bir digerini de uzman yapacagi seklindedir. Sayet bu insanlar ogrencileriyle
calisma konusunda gilvenli ve yetenekli iseler, meslektaslanm da yonlendirebilirler. Ancak
bu durum pratikte basansiz da olabilir. Bir 90k basanh ogretmenin basansiz bir lider
olduklan

bazen

rastlanan

duzenleyemeyebilirler,

bir

durumdur.

Ornegin

topluluk onunde konusamayabilirler,

bu

insanlar

seminerler

mudurler ve ogretmenlerle az

bir iletisimleri olabilir, digerleriyle cahsmakta sabirsiz olabilirler. Dolayisiyla bu ogretmen
liderlerinin de siki bir liderlik egitiminden gecmeleri gerekmektedir.

Ogretmenleri lider

pozisyonunda gorevlendirmek bu insanlarm basanlanm da garanti edemez. Tam zamanh
cahsan ogretmen liderlerin kendi smif uygulamalanm
dusunulmektedir.
smiflanndan

Bunun da aynca bir maliyeti ve bedeli de soz konusudur. S1k sik

ayn

brrakilmalannm

degerlendirildiginde
zamanlanm

birakmak durumunda kalacagi da

da

yol

actig:

vardir.

Bu

bakimdan

iyi ogretmenler okullan icin birer kaynaktirlar. Bunun yam sira tum

simfta geciren lider ogretmenler,

enerjiyi de kendilerinde bulamayabilirler.
guclendirilmesi

sorunlar

ve

degerlendirilmektedir.

cahsma

dersten sonra liderliklerini

surdurecek

Bu nedenle lider ogretmenlerin konumlannm

duzenlerinin

iyi

belirlenmesi

onemli

olarak

Ogretmen liderligi ile okul gelisim arasmda guclu iliskiler soz

konusudur.
Bu konunun ozil aslmda, ogretmenin ogretmene ogretmesi seklinde dusttnulmektedir.
Ogretmenlerin,

kendi ogretme deneyimleri

de iyi oldugu icin lider olarak belirlenen

ogretmenlerin, diger ogretmenlerin bakis acilanru degistirmeleri beklenir. Butun bunlardan
hareketle, ogretmen liderliginin profesyonel bir gelisim gerektirdigi belirtilebilir.
Bir cahsmada Miller (2002, s. 6), yuksek performansh bir okuldaki ortak ozellik okullan
diktatorlukten demokrasiye donustuklerinden

anlasildigmr ortaya koymustur. Bu ozellik

dogal olarak ogrenciyi etkiler. Ogretmenler daha 90k okulda disiplin olusturmak, ders
kitaplan secimi, program olusturma ve hatta bazi ulkelerde meslektaslanru
ilgilenmektedirler.

Ogrctmenlerin

ogrenilecegi kacnulmazdir.

liderlik ettiklerinde liderlik becerilerinin

secme ile
daha kolay

Okulda ogrenme ortamlan yaratmak icin, ogretmenler model
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olmahdir. Ogrenme ile liderlik arsmda guclu bir iliski

soz konusudur. Nasil yapacagrru

bilmemek, ogrenmenin daha az gerceklesmesine yol acar. Tam tersi durumda ise artar. Bu
noktada ogretmen liderliginin

daha dikkatli bir sekilde ele almmasi ve uygulanmasi

gerekmektedir.

Ogretmen liderligi ogretmen ve ogrenci gelisimi uzerinde bir etkiye de sahiptir elbette.
Karar vermenin paylasilmasi okulda genisledikce daha iyi kararlar ortaya cikar ve okul
bundan olumlu bir sckilde etkilenir. Egitimcilerin karar alma surecinde yer aldiklannda
hedeflerin gerceklestirilmesinde

daha buyuk bir oranda caba sarf etmekte ve okulu

sahiplendikleri dttstinulmektedir. Ogretmenlere liderlik firsati tanmdigmda yasamlan daha
da zenginlesir ve guclenir. Artik mudurlerin eskiden oldugu gibi tek baslanna okulu
yonetme devirleri geride kalmistir cunku ra~amm her alamnda tam katihmci bir duzenden
soz edilirken mudurlerin hala okullarda tek basma kararlar alan kisiler olarak kalmalan
cagdas orgutlerin yapilanna da ter dusmektedir.

Bu anlamda

ogretmenlerin;

aileler,

ogrenciler, okulun diger bilesenleri, ttniversiteler, okullarm ciktilannm degerlendirildigi

i~

piyasasmdakiler ve bakanhk gibi bir 90k kaynaklan vardir. Ancak bunlann icinden en
guvenilir, yararh, profesyonel

yardimm

da egitici olan personelden

gelecegini

ileri

surmenin dogal olacagi degerlendirilmektedir.

Bir arastirmada Miller, (2002, ss. 6, 7) etkili mudurlerin etkili olmayan meslektaslanndan
daha 90k cahsmadiklan

ancak daha akilh calistiklanm

ortaya koymustur.

Ona gore

ogretmen liderligini tesvik eden mudurler aslmda kendi gelisimlerine katkida bulunurlar.
Ozetle butun ogretmenlerin liderlik potansiyeli vardir ve bu potansiyelin ortay cikanlmasi
hem okulun hem ogrencinin hem de ogretmenin yarannadir. Ogretmenler lider olduklan
bir cevrede daha etkin olarak ogrenenler olurlar.

Ogretmen liderliginin cekinceleri de soz konusudur. Ogretmenler bu konuda yeterince
profesyonel

degillerse,

ogretmen

liderligi

guvenli

bir yontem

ogretmenler, yonetici gibi davranarak cahsma arkadaslanna

degildir.

Bazi lider

baski uygulayabilir.

Eger

cahsanlar arasmda olumlu bir iliski yoksa ogretmen liderligine karsi aktif ve pasif bir
direnis olabilir. Yine bazi ogretmenler hukuk kulturundeki bu olumsuzluklardan
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dolayi

cesaretlerini

yitirirler

ve hatta diger birinin liderlik

gtictinti engeller

ve gelismesine

ket

vurur.
Ogretmen liderligi uc etkenle iliskilidir. Bunlar;
1. Hedefin Olmasi
2. Israr

3. Kararhhktir.

Bazi mtidtirlerin bunun farkmda olmalanna ragmen liderligi paylasmadiklan halbuki guclu
bir liderin bunu paylasmasuun daha etkili oldugu bilinir. Bu noktada mtidtir bir kultur
olusturan kisi olarak one cikar. Ogretmen liderliginde, ogretmenlerin liderlige katildiklan
stirece daha istekli olduklan anlasilmaktadir. Iyi mtidtirler kahramanlardan 90k kahraman
olusturma stireciyle ilgilidir. Okullarda liderlik fikri ogretrnen mtidtir iliskisine kadar
uzamr. Bu noktada mtidtirtin damsman rm, destekleyici mi, yoksa isbirlikci mi oldugu
bilinmelidir. Ogretrnen liderler, sorumluluk alarak suuflannda isleri daha iyi yapmaya
niyetlenmislerdir.

Btiyuk oranda karara katilmayla

bu ogretmenler

zaman, enerji verirler ve basansiz

olduklarmda elestiri almak gibi olumsuz sonuclara da hazir olmahdirlar.
ogretmenler onemli bir yetkinlik kazanrnaktadirlar.

Kisisel ve potansiyel

Ancak, lider
doyumlarla

okuldaki ogretmenleri pozitif olarak etkileyeceklerdir.

Okul ve sistem btirokrasisinin egitim politikasmi olusturanlar kadar; ogretmen liderlerinin
degisim unsuru olmalanm engellemekte oldugu da bilinmektedir.

i~

yukunun yogunlugu,

yogun okul programlan, ogretimsel olmayan isler, kiskanchk ve cahsma arkadaslanndan
ve mudurden destek gorememe,

merkezi smav gibi ogretim sirasmda baska alanlara

kaymayi engelleyen engeller liderligi koreltir.

Butun bu engeller ogretmenlerin
birlikte

bir

takim

reform

kendilerini gucsuz hissetmelerine

cahsmalan

ogretmenlerin

yol acar. Bununla

guclendirmclcri,

yonetimin

paylasilmasi, akademik is birligi, profesyonel gelisme ve zaman yonetimi konulannda
surdurulmektedir. Bu ttir gelistirilmesi gereken alanlar okullann basanya ulasmalan icin
gerekli etmenlerdir.
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LiDER OGRETMENiN
Ogretmenlcr;

ogrencileri,

SINIF YONETiMi SINIF

ogretmen

ve birbirleriyle

let BECERiLERi

isbirligine

katihmlanni saglayabiliyor ve istediklerini gerceklestirebiliyor
bir liderlikten

soz edilebilir.

Ogretmenler,

ogretimin

yoneltebiliyor,

derse

mu? Eger boyle ise etkili

bu boyutunda

bircok sorunla

karsilasmaktadir.

Etkili smif yonetiminin

ozli, smif liderligi ve ogrenme icin yapici bir smif ortarm

olusturmadir. Etkin bir lider olarak, olumlu bir sosyal, fiziksel ve entellektuel cevre
olusturma

ile bunlarm

gerektirdigi

etkin iletisim ve motivasyon

saglarna acismdan

ogrerrnen becerileri gelistirilmelidir,

Snuf yonetiminin 90k onemli diger bir boyutu, yoneticilere,

velilere ve ogretrnenlere

yonelik arastirmalarda daima temel bir ilgi odagi olarak ortaya cikan "disiplin" sorunudur.
Disiplin, ceza ile aym kefeye konmamahdir.

Ceza, hatah davramsa yonelik bir karsilik

anlamma gelirken; disiplin, bu davramsa yaptmm uygulamanm

yam sira onu onleyici

onlemleri almayi da kapsar. Bu nedenle disiplin, problem ortaya ciktiktan sonra ne
yapilacagi ile ilgili oldugu kadar, problem davraruslan onlemek icin ne yapilacagi ile de
ilgilidir. Bir ogretmen, disiplinin hem onleyici hem de yaptmm

boyutlan konusunda

becerili olmasi gerekmektedir.

Suuf yonetimi;

liderlik,

simf atmosferi ve disiplin olmak uzere uc temel uzerine

oturmaktadir. Bir lider ogretmen olarak gosterilmesi olasi bazi davranislar soz konusudur.

LiDER OLARAK OGRETMEN TiPLERi
Ogretmenin "Nasil bir ogretmenim?"

sorusunu kendisine sormasi gerekir. Tesvik edici,

samimi, ilgili, adil, sevimli, ilginc; ya da emredici, daima on planda, tavizsiz, elestirici ve
sert; yoksa kendi halinde, her seye izin veren bir ogrctmcn mi? Bu tiir kisilik ozellikleri
ogretmenlerin liderlik tarzirn etkilemekte olup; otoriter, demokratik ya da serbest lider
modellerinden birine egilirnli olmalanm da belirler. Liderlik tarzi; ders verdikleri smrf,
ogretilen konu ve okulun ilkeleri gibi bircok etken tarafmdan da etkilenmektedir. Bazi
ogrenciler suufta karar verme surecine katilabilecek

olgunluk ve yetenekten yoksun

olabilirler ya da okul kurallan bu tur bir katilmu engelleyebilir. Degisik liderlik modellerini
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kosullara gore kullanmak

gerekmektedir.

Bu liderlik modelleri asagidaki tabloda ele

almmaktadir.
OTORiTER

DEMOKRATiK

SERBEST

Cezalandinci

Dostca

izm verier

Hata bulucu

Kararh

Tam serbestlik

Talep edici

Tesvik ed'ici

Anarsi I Kaos

Emir verici

Motive edici

Dagimklik

. .

. .

I

Duzensizlik
Elestirici

Y ardim edici

Baskici

Rehber

Sert konusma

Gonulden

ikna

edici
Zorlayici

Samimi

Tepeden bakici

ilgili

Kaba

Adil

Korkutucu

Etkileyici

Otoriter Liderlik
Kaya (2003, s.111) guc, ustunluk, baski ve elestiri otoriter liderlik yaklasnm oldugunu
ifade etmektedir. Ona gore ogretmen, isbirligi olusturmada baski ve cezayi kullamr. Simfla
ilgili kararlann

almmasmda turn sorumlulugu ogretmen kendi uzerine ahr. Onun rolu

ogrenci davrarnslanm kontrol etmek, sert bir ses tonu ile korku salarak itaati saglamakur.
Otoriter yaklasim, zora dayah dis kontrol unsurlanm kullanarak uyum saglamaya etmeye

cahsrr,

Otoriter ogrermen, ogrenciler hata yaptigmda elestiri ve baski yontemlerini kullamr. Bu
tarz liderligin ogrenciler uzerinde dusmanhk havasi, gucsuzluk ve guvensizlik duygusu,
yuksek derecede baskasma bagimh olma ve problem konudan uzaklasma etkisi birakir.
Otoriter ortamda yetisen ogrenciler sanslanm denemekten cekinirler, kendilerine guvenleri
zayiftir ve kotumserdirler. Bu tur ogrenciler, yeni yada zor bir gorevle karsilastiklannda
kacma egilimi gosterirler. Ozetle inisiyatif alamazlar.
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Demokratik Liderlik
Kaya (2003, s.111) sorumlulugun paylasimi, demokratik liderlik yaklasunmm en onemli
ozelligidir. Demokratik

lider, uyumu (itaati) talep etmekten 90k isteklendirme yoluyla

olusturur. Ogretmen; nazik, ilgili, samimi fakat aym zamanda da tavizsizdir. Duzen, karar
verme surecine mumkun oldugunca ogrenci kanhmma izin verilerek saglamr, Sorumluluk,
ogrencilere sorumluluk verilerek ogretilir. Demokratik lider, motivasyonu hem ic, hem de
dis unsurlan kullanarak saglar.

Demokratik

lider,

elestiri

ve asagilamalardan

kacmir.

Bunun

yerine,

sorumlulugu

paylasarak ve paylastirarak ogrencilerin kendine guven duygulanm gelistirir. Ogrenciler
hata

yaptiklannda,

hatalanm

duzeltmek

uzere cesaretlendirilirler,

bu sekilde onlarm

kendilerine olan inanclan gelisir,

Sonuc olarak, serbest ve dostca iliskilerin

oldugu bir srruf ortami meydana gelir.

Demokratik liderligin iyi isledigi smiflarda ureticiligin ve performansm yuksek seviyede
oldugu bilinmektedir.

Serbest Liderlik
Kaya (2003, s.111) serbest liderlik yaklasimmda

ogretmenin

tamanuyla

izin venci

oldugunu ortaya koymaktadir. Ona gore, her sey yapilabilir. Herkes kendi isiyle ugrasir, Bu

ttlr liderlik tarzi genellikle kaosa yol acar. Orgutsel isleyis bozulur, ogrencilerde hayal
kmkligi ortaya cikar, yapilmasi gereken isin en azr yapihr. Ogrenciler stres, bunahm ve
saskmhk duygusu yasarlar.

Bircok simf problemi, itaat talep eden tam otoriter yaklasimdan; sorumluluk, secme hakki
ve serbestlik temeline dayali demokratik yaklasima donmekle cozulebilir. Serbestlik, her
istenilenin

yapilmasi

ve ogretmenin

liderlik rolunti terk etmesi

Ogrenciler sorumlu bireyler olarak yetisirlerken suurlamalara

anlamma

gelmez.

ve rehberlige gereksinim

duyarlar. Olusturulacak serbestligin alam ve smm daha once soz edilen suuf, konu, ogrenci
yetenekleri ve okulun ilkeleri gibi etkenlere bagh olacaktir. Genellikle yeni ogrenciler
eskilere gore daha fazla smirlandirmalara ve rehberlige gereksinim duyarlar.
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Smif Atmosferi
Kaya (2003, s.112) liderlik tarzi, suufm genel havasmi etkilemektedir.
oturma plam, ogretmen motivasyonu

Fiziksel cevre,

simf ici iletisim tarzlan gibi unsurlar da sirufm

havasmi etkilemektedir.

Fiziksel Cevre
Kaya (2003, s.112) cezbedici bir suufin ogrenmeyi iletici bir fonksiyonu oldugunu ifade
eder. Yine ona gore ogretmen

bir 90k durumda

sirnfm konforu ve gorunurnunun

sorumlulugunu tasir. Snufin renkli ve cezbedici mi yoksa donuk ve kasvetli mi olacagi
onemlidir.

Her ne kadar bircok okulda suuf di.izeni okul yonetiminin kontroli.i altmda da olsa, smifm
di.izenini ve temizligini

korumak

ogretmenin

sorumlulugundadir.

Bu

sorumlulugu

ogrencilerle paylamah; malzemelerin muhafazasi, kagrtlann toplanmasi, coplerin atilmasi
v,b. konularda islemler belirlenmelidir. Bu tur bir planlama suufm islevselligini gelistirir,
i.iretime donuk ve rahat bir cahsma ortami saglar.

Suufm havalandirrna,

1s1 ve 1~1k di.izeni de ogrencinin

yetenegini etkiler. Havalandmlmanus,

rahatliguu

ve konsantrasyon

90k steak, 90k soguk ya da az veya 90k 1~1k alan bir

sinrf genellikle dikkat dagiticr olup, ogrenci dikkati yapilan isten 90k bu tur rahatsizhklara
odaklamr. Bu tur faktorleri

uygun duruma getirmek

ya da bir baskasi tarafmdan

di.izenlenmesini saglamak ogretmenin sorumlulugundadir.

Duvarlardaki bilgi levhalan ve panolar, suufm gorunumune ve cekiciligine bi.iyi.ik katki
saglar. Bu tur panolar, hem bilgi verici, hem de renkli olarak di.izenlenmelidir. Ogrenci
calismalanna

buralarda

goze carpici bir sekilde yer vermek

oldukca motive edici

olmaktadir. Panolarm olusturulmasmi ve tasanrmm ogrencilere yaptirmak smif ortamma
farkh bir anlam katar. Snuf artik ogrencilerin ilgi ve gurur duydugu bir oda olur.

Oturma Diizeni
Kaya (2003, s.112) oturma planmm, dikkatli hazirlamp uygulandigmda simf yonetirninin
etkili bir unsuru olabilecegi i.izerinde durmaktadir Ona gore oturma plam ogretme, ogrenme
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ve disiplini korumaya yardim edici olmahdir. Oturma plamm olusturmadan once hangi
alanlarm acilacagma, hangi araclann kullamlacagma karar verilmesi onemlidir.

Oturma plam, ogretimin meydana geldigi yazi tahtasma odaklanmalidir.
ogrenci davrarusmi

kontrol

maksadiyla

da kullamlabilir.

Oturma plam,

Uygun davramsta

bulunan

ogrenciler, istedikleri yere oturmalanna ya da grup olarak oturma yerlerini secmelerine izin
verilerek odullendirilebilir. Nadiren, iyi bir davrarusm odulu olarak simfa oturma duzenini
tamarruyla

degistirme

firsati

verilebilir.

Buna karsin,

hatah

davraruslarda

bulunan

ogrenciler, belirli kisilerden uzak yerlere ya da grubun disma oturtularak kontrol altmda
tutulabilir. Olumsuz .davrarusta bulunan ogre~ciyi ogretmenin karsismdaki siraya oturtmak
genellikle ogretmenin bu ogrenciye daha fazla dikkat etmesine, onunla iletisim kurmasma
ve onu olumlu yonde tesvik etmesine katki saglar.

Motivasyon
Kaya (2003,s.113) guduleme konusunu anlamadan, davraruslann ya da hatah davramslann
sonuclan ile ugrasmanm
davramslannuzi

mumkun olmadigiru ortaya koymaktadir. Ona gore guduleme,

yonlendiren

ve enerjilendiren

durtu ve guclerle baglannlidir.

susama, guvenlik ihtiyaci gibi bazi birincil guduler dogustandir.

Achk,

Buna karsm, smifta

ugrasilan bircok motiv ise ogrenilmis ya da ikincil motivlerdendir.

Ogretmenler ogrencilerini nasil motive edecekler? Ne yazik ki bu konuda kesin bir yontern
bulunmamaktadir.

Belirli bir grupta ya da durumda isleyen bir teknik, baska bir grupta

veya durumda tamarmyla etkisiz olabilmektedir. Yine de, ogrencileri motive etmede yararh
oldugu karutlanrms bazi genel ilkeler bulunmaktadir. Bunlar asagida siralanrmstir:

Ogrencilerden daima en iyisi beklenmelidir: Bazi arastirmalar, ogrencilerin tempolanm
yukseltme

ve

dusurme

egilimlerinin,

ogretmenlerin beklentileriyle iliskili oldugunu

gostermektedir. Bu durumda, ogrctmcn beklentileri
kullamlabilir. Ogrencilerden

ogrencileri motive etmek amaciyla

en iyiyi talep etmeli ve beklemelidir.

Bu durumda ancak

istenen elde edilir.

istenilen davrantst oncellkle ogretmen model olarak giistermelidir: Model olma, ornek
olma yoluyla ogretme slirecidir. Ogretmeni omek alan ogrenci, davrarusmi degistirir.
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Ornegin, ogretilen konuya olan ogretmen ilgisi ile ogrencilere model olmak olasidir.
Ogrenciler ogretmenin

konuya duydugu heyecam, arzu ve istegi gorduklerinde

duygulan yasayacaklardir,

aym

Heyecan, arzu ve istek oldukca bulasicidir. Ogrenci bir kez

etkilendiginde ogrenme hizi sasrrtici bir sekilde artar.

Beklentileri ogrencilerle paylas malt: Amaclar ve hedefler ile bunlara ulasmak icin
gerceklestirilecek

islemleri ogrencilerle paylasmahdir.

Ogretrnen her firsatta ogrencileri

simfm amaclanm, hedeflerini ve islemlerini gelistirmede ise katmahdir. Bu paylasma,
ogrencilerin

kendi ogrenme

sureclerinin

hedeflere basanh bir sekilde ulastiklannda

sorumlulugunu

tasimalanm

ve amaclar ile

gercek bir basarmishk duygusu yasamalanru

saglar.

0/umlu bir ortam tesis edilmelidir. Baslangictan itibaren arkadasca, dostca, fakat goreve
yonelik bir ortam tesis edilmelidir.
oldugu gercegi aciklanmah.

Smifm gerceklestirmek

zorunda oldugu bir isinin

Ogretmenin gozunde her ogrencinin ozel bir yeri oldugu

hissettirilmeli ve her birine mtlmkun oldugunca kisisel ilgi gosterilmelidir.

Ogrencinin aktif kaultmt saglanmaluhr: Ogrenciler dogal olarak aktiftirler; ogretmenler
onlarm bu aktivitelerini ogrcnmc surecine aktarmahdir.

Dersin ogrenilmeye deger oldugu giisterilmelidir, Her dersin onem ve degeri ogrencilerle
paylasilmah. Aksi taktirde ogrenciler derse katihma direnc gosterebilirler,

Kendine saygt beslenmeli. Her insan saygi gormek ve onernli oldugunu hissetmek ister.
Her ogrenci icin, basarmishk duygusu yasamasiru saglayici gorev ya da odev planlanmah,
Tekrar eden basansizhklar, yeniden deneme istegini ortadan kaldmr.

Ogrencilerin ilgi alanlartndan yararlantlmali. Her firsatta ogrcnme surecini, ogrencilerin
ilgi ve deneyimleri ile iliskilendirmeli, Konu, ogrencilerin ilgi alanlan ve deneyimleri ile
iliskilendirildiginde

genel olarak ilgi ve katihm artar. Ogrencilerin

yeni ilgi alanlan

gelistirrnelerine yardimci olunmalidir. Boylece onlarm okula yonelik olumlu tutumlan
gelisecek ve bu durum mezuniyet sonrasi hayata da yansiyacaktir.
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Ogrenci fikirlerinden yararlantlmalt. Ogrenciler, kendi dtisiindtlklerini gerceklestirmeye
daha fazla isteklidirler. Ogretim etkinliklerini planlarken her firsatta ogrenci fikirlerinden
yararlamlmahdir,

ilk Haftalar
Kaya (2003,ss.114,115) yonetim acismdan ogretim yihrnn ilk birkac haftasmm ozel bir
oneminin oldugunu ima eder. Ogretimin seviyesi ve sizin saygmhk bu haftalarda tesis
edilir, ilk haftalarda yaptiklanruza bakilarak suufi nasil yoneteceginiz ve ogremne
etkinliklerine ogrenciyi ne derecede katabileceginiz tahmin edilebilir.

Etkili yoneticiler bu ilk haftalarda neler yapmaktadirlar? Bu konudaki aciklamalan ve ilgili
arastirmalan temel alarak etkili bir yonetici, etkili bir orgut ile destekleyici islemleri
(prosedi.irleri) olusturmah ve gelistirmelidir. Ornegin; ogrenci oturma duzeni, yardimci
malzemelerin muhafazasi, dersin baslama ve bitis sekli, dersin islenis tarzi, odevler ve
genel prensipler ile ilgili uygulamalan saptamah, ilk haftalarda suufin dikkati ogretmenin
ogretim sistemi ve prosedurleri uzerinde odaklanmahdir.

Suufta olumlu bir hava tesis etmeli, kurallar ve karsihklanru belirlemeli, hepsinden
onemlisi konu ogrenciler icin anlamh ve ilginc hale getirilmeli ve iyi bir plan yapilmahdir.
Beklentileri ogrencilerle paylasmah ve suufta serbest bir iletisim havasmm olusturulmasi
onemlidir. Ogrenciler isbirligine davet edilmelidir. Oz disiplin, ogrencilerin kendi
davraruslanru analiz etmesini saglayarak gelistirilmelidir. Ogrcncilcrdcn beklentilerde
tutarh, sistemli ve kararh olunmah.

Ogretim yihnm baslamasmdan sonra gelen ve onceden yapilrms orgutlere ve prosedurlere

yabanci kalan ogreunenin durumu ne olacak? ilk gorev, saygmhgm olusturulmasidir, Bu
durumda, ogrencilerle iletisim kurarak beklentiler aciklanmah, bu beklentiler desteklenmeli
ve uzere suuf ici prosedi.irlerde gereksinim duyulan degisiklikler tartisilmah ve hepsinden
onemlisi beklentilerde tutarh ve kararh olunmahdir.

Okula gee katilan ogrencinin durumu ne olacak? Ayrn sekilde, bu ogrenci beklentilerden,
sistemden ve prosedurlerden haberdar olmahdir. Bu, genellikle bireysel bir gorusme ile ve
simf icinde uygun hatirlatmalarla gerceklestirilebilir.
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Dalga Etkisi

Kaya (2003, s.115), bir ogrenci, hatah davramsi nedeniyle ne zaman cezalandmldigmda,
ya da bu davramsi duzeltildiginde, olaym etkisinin sadece bu ogrenciye degil butun diger
ogrencilere de yonelebilecegini

belirtir. Yine bu yonelise dalga etkisi adi verilir. Dalga

etkisi, bazen smifirmzda kapsamh kurallar tesis etmenizi kolaylastmrken,

bazen sirufin

havasma zararh da olabilir.

Eger dikkate almmaz ise, bu olay dalga etkisiyle diger ogrencilerin de ogretmeni kontrol
etme cesareti kazanmasma

yol acar, Buna karsm, tavizsiz olur, kurallar ve bunlarm

karsihklan uygulamrsa, bu olay da dalga etkisiyle diger ogrencilere yayihr. Bundan sonra
ogrencilerin ogretmeni denemeye pek istekleri kalmaz.

Ogrencilerin hatalanm

duzeltirken

rnutlaka sefkatli olunmahdir.

Bazi ogrenciler sert

davramslardan korkarlar ya da bu davramslara sinirlenirler. Bu durum, onlarm ogrenme
istegini kirar. Bu nedenle, ogrencinin davrarusmi snufm onunde duzeltirken mutlaka sefkat
gosterilmelidir.

Hatamn

duzeltilmesi

neticeyi almak icin minimum

mumkun

zor kullanarak

oldugunca

engelleme

gerceklestirilmelidir.

yaratmadan

ve

Ogrencinin buttm

kisiligine yonelmek veya onu gultmc duruma dusurmek yerine, sadece hatah davramsma
yonelmeli, ogrencilerin hatalanm duzeltirken onlara karsi durust, adil, saydam ve saygih
olunmahdir.

Ele~tiri
Kaya (2003, s.115)

elestiri

yapmaktan

kacmrnah

cunku

elestiri

sadece dusmanhk

duygulanm kiskirtrr. Ogrcnci, birden parlayabilir, bilincsizce bir seyler yapar, ya da caba
harcamayi birakir, ogrenciyi arkadas grubu icinde asagilamak ve azarlamak belki de ona
yapilan en buyuk hasardir. Elestiriler, teklif tarzmda olursa ogrenciler daha istekli ve
olumlu karsilik verirler. En iyisi ogrenciyi bir kenara cekmek ve problemi burada ele
almaktir.

Odtlllendirme
Kaya (2003, s.115) her davramsm, kendisini ortaya cikaran bir karsihgi ( odul, pekistirec
v.b.) vardir. Bazi ogrencilcr icin bu karsihk, dogru ve iyi bir sey yapmanm verdigi icsel
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tatmindir. Buna karsm bazi ogrenciler ise uygun davramsm karsihgmda dissal odullere
ihtiyac duyarlar.

Konulan

kurallara

uyulmasmm

karsiligi

olarak herhangi

bir odul

belirlememek akilhca bir davrams olur. Bu odul, bir basan nisam, izin, cay partisi, oyuncak
ya da ogrencilerin hosuna giden herhangi bir sey olabilir.

Bazi kisiler,

odul almamn

ogrencileri

rusvete

ahstirdigi

gorusundedirler.

Rusvetin

sozlukteki anlarm "kanun ve ahlak d1~1 bir isi yapmamn karsihgmda alman para" dir. Bir
ogrenclye, ogrenme ve oz disiplin saglamada yapilan yardim bu tamma uymaz.

Simdi de etkili yonetim ile ilgili bazi genel ilkelere goz atarak siruf yonetimi tartismarrnzr
tamamlayalim,

SINIF YONETiM iLKELERi

Bir suufi yonetmek zordur; ancak, bir ogretmen bunu gerceklestirmek zorundadir. Bundan
onceki tartismalar, bilim adamlanmn snuf yonetimi ile ilgili arasnrmalan ve teorileri temel
almarak yapildi. Bazen tecrube, snuf yonetimini ogrenmede en iyi ogretmendir. Asagida
siralanan

ilkeler,

davrams

problemleri

ve smif yonetimi

konusunda

ogretmenlerin

tecrubeleri sonucunda ortaya cikan ilkelerdir.

•

Zamanmda simfta olunmah. Zil caldigmda herkesin yerine oturmasi
ve sessizce beklemesi saglanmali.

•

Derse baslama islemleri belirlenmeli ilk li9 bes dakikayi otomatik
olarak dolduran rutin hareketler belli olmalidir,

•

Dersi bitirme islemleri belirlenmeli. Suuftan cikrnadan, ogrencilerin
cikmamasi ve yerlerinde sessizce oturmalan saglanmah.

•
•

Simf ortamlarm temiz tutulmasmi saglamah,
Hatah davranis derhal durdurulmali. Hatah davranan ogrenciye sozsuz
mesajlar gonderilmelidir.

•

Dogru davranis ya da kural acik, kesin ve dusmanca olmayan bir
tavirla hatirlatilmah.

•

Etkinlikler cabuk ve stra izleyerek gerceklestirilmeli.
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•

Konusmalan

yazi tahtasma

degil suufa yoneltmeli.

Konusurken

ogrencilerle goz temasi saglanmahdir
•

Ogrencilere

karsi

nazik

olunrnah

ve

onlann

nezaketlerini

pekistirmelidir.
•

Kararh ve tutarh olunmah.

•

Tehdit etmemeli

•

Gozu acik olmali. Smifm icinde dolasmali, nelerin olup bittiginden
haberdar olunmah. Birkac ogrenciye takihp kalmamah, butun smiftan
sorumlu olundugu unutulmamahdir.

•

Sozsuz mesajlardan

yararlarulmah.

disiplin problemlerini

onlemenin

Sozsuz mesajlar ve beden dili
en iyi yollanndandir.

Ornegin;

kaslan catmak, bas hareketleri, ogrenciye dogru yurume, ilgili bir
bakis ve el ile isaret etme v.b.
•

Engelleyici

degil

davramslanru

yardimci

destekleme

olunmali.

Ogrencilere,

ve oz disiplinlerini

onlarm

iyi

gelistirme

isteginde

ceza

genellikle

olundugu gosterilmeli.
•

Bedensel

cezayi

kullanmamah.

Bedensel

fonksiyonunu yerine getirmez
•

Iyi plan yapmah. Her gun derse, butun ogrencileri kapsayan, onlan
belirli ve anlasilabilir amaclan olan etkinliklere katmayi saglayacak
olan bir planla gelinmeli.

•

Sozlu elestirileri dikkatli yapmah. Dirdir etmek, alay etmek, dalga
gecrnek,

bagirmak

ve

aym

laflan

sik

sik

tekrarlamak

gibi

davraruslardan kacmmah. Bunlarm etkisi olmaz. Bunun yerine sakin
olunmah, kararh ve tavizsiz bir tarzda soylenecek soylenmeli ve bir
prensip olarak bu teke tek yapilmahdir.
•

Daima iyi omek olunmah. Smifta, ogrencilerin davramslan icin bir
model olundugu bilinmeli.

LiDER OGRETMENLER VE E~iTLiK KONULARI
Wynne (2003, s. 9) bazi okullarda, irk, simf, cinsiyet gibi bazi unsurlarm esitlenmedigi
surece liderliklerinin ogrenci ilerlemesini saglamayacagnu ifade etmistir.
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Bu konularla basa cikmak icin Hillierd (2001; akt. Wynne, 2003, s. 10), ogretrnen
liderlerinin "entelektuel yapilar, tammlar ve varsayimlar'tgibi unsurlarla ugrasmak zorunda
olduklanm belirtmektedir.

Bununda ancak okul icinden cozulebileceglni

Yine Baker (2001; akt. Wynne, 2003, s. 10) bu konunun

belirtmislerdir.

"insanlann

kendilerini lider yapmaktan ziyade digerlerini lider yapmalarma"

gelismesini,

bagh oldugunu ileri

surmustur.

OGRETMEN LiDERLiGiNi GELi~TiRME
Ogretmenler

uzun

pozisyonlanm,

suredir

okullarda

bulunmaktadirlar.

Onlar

geleneksel

olarak

kursulerini, takimlanm ve liderlerini program komitesini vb bir 90k seyi

kabul etmislerdir,

Okulun

ve ogretmen

egitimi

cabalannm

yeniden

olusturulmaya

baslamasiyla yeni liderlik rolleri de ortaya cikrmstir ( Gehrke, 1991, s. l ).

Geleneksel ve yeni ortaya cikan rollerin onlan ya tam zamanh ya da yanm zamanh yeni
sorumluluklar

almaya itti. Diger bir ozellik ise onlann

genelde rollerini oynayarak

ogrendikleridir. Ancak bu konuda sistematik bir takim cahsmalar yoluyla ogretmenlerinin
liderlik becerilerini
pozisyonunda

kazanabilecekleri

olsun, bu niteliklerin

ifade edilir. Ister formal ister informal liderlik
kazanci siruflanndaki

ogreuncn

performanslanm

zenginlestirecektir.
Gunumuz

ogretmenlerinin

egitim

sistemindeki

giderek

degisen

gorev,

rol

ve

sorumluluklanm daha iyi kavramasi ve yerine getirmesi icin hizmet-oncesi egitim gerekli,
fakat asla yeterli degildir. Ogretmenlerin kendi alanlarmda daima daha guclu, gayretli ve
gelisme saglayan kisiler olarak gorev yapabilmeleri icin onlarm hizmet ici egitimle de
desteklenmelerine ihtiyac vardir. Oyle ki, 9gretmen adaylannm hayat-boyu egitime muhtac
oldugu ve bu egitimin onlarm ogretmenlik meslegi suresince surup gitmesi gerektigi bilinci
ile yetistirilmeleri

gerekmektedir.

Fakat, etkili ve verimli

hizmet

ici egitim belirli

zamanlarda bir araya toplanan belirli sayidaki bir ogrctmcn grubuna belirli uzmanlar
tarafmdan belirli bilgilerin aktanlmasi ile simrh tutulamaz. Bu konuda yeni yontemlere
gereksinim vardir. Bu kisimda, ogretmenlerin hizmet ici egitimini gerekli kilan bashca
nedenleri incelemek ve okul-merkezli hizmet ici egitim modellerinin bazilanru tartisarak
ogretmenlerin mesleki etkinliklerinin arttmlmasma katkida bulunmaktir.
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let EGiTiM

OKULA-DAYALI HiZMET

MODELLERi

DANI~MANLIK SiSTEMi.
Damsmanhk sistemi, okuldaki deneyimli bir ogretmen (damsman) ile ogretmenlige yeni
baslamis bir ogretmen ( damsan) arasmda karsihkh anlayis esasma dayah olarak kurulan ve
bir ogretim yih suresince ytirutulen planh ve dinamik bir surectir. Goreve yeni baslayan bir
ogretmenin en cok ihtiyac duydugu yardim, okulun ve egitim sisteminin isleyisi hakkmda
bilgidir ( oryantasyon egitimi).

Bu ogretmenin, yaptigi gunluk faaliyetlerle ilgili olarak ona stirekli bir sekilde pratik
ogutler verebilecek

ve cahsmalannda

kendisini surekli olarak destekleyebilecek

daha

tecrubeli bir ogretmene ihtiyaci vardir. Bu onun ogretmenlik mesleginde yipranmadan
kalabilmesi ve bir ogretmen olarak kendine guvenini kazanabilmesi

icin kacimlmazdir.

Cunku, bu durumda olan bir birey, ogrencilik hayatmdan ogreticilik hayatma elestirel bir
gecis yapmaktadir.

Ancak, damsmanhk

surecinin basanh olarak yurutulebilmesi

icin,

damsrnanm bu role ait gorev ve sorumluluklan konusunda egitimden gecirilmesi gerekir.
Bu programda

damsmanm

gorevleri

asagidaki

gibi siralanabilir.

Bir arkadashk

ve

meslektashk cercevesi icinde yeni ogretmene:
( 1) Cesaret vermek ve ona yargisiz destek saglamak;
(2) Okulun kurallan, fonksiyonlan ve olanaklan konusunda oryantasyon
egitimi vermek;
(3) Ogretim yontemleri ve materyalleri konusunda yardim elini uzatmak
ve onu kendisine bu gibi hususlarda yardimci olabilecek okuldaki
diger kisilerle tamstirmak;
( 4) Kendi snufim gozlem yapma firsatim tammak ve ona simf yonetimi
konusunda yardimci olmak;
(5) Ogrencilik hayatmdan cahsma ve ogreticilik hayatma geciste kolayhk
saglamak ve onun ogretmenlik mesleginde kalmasma yardimci olmak.

Bunun yamnda, damsmanhk sisteminden sadece damsan degil, damsman da faydalanabilir.
Damsmanlik sisteminin darusman ogretmenin profesyonel gelismesine saglayacagi yararlar
su sekilde siralanabilir:
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•

Okulda darnsman olarak fark edilen ogretmenin kendine ozsaygisr
artar.

•

Darusmanhk sistemi hem damsan ogretmenin hem de damsman
ogretmenin okuldan soyutlanma hislerini azaltir.

•

Damsmanhk sistemi darusman ogretmenc ogretmcnlik gorevi ile ilgili
olarak kendi uygulamalanm degerlendirme firsati verir.

•

Damsmanhk sisteminde hem darusan ogretmenin hem de damsmanhk
gorevini yuruten ogrermcnin birlikte ogrenmcsi soz konusudur.

•

Danismanlik sistemi darusmana liderlik bilgisi ve becerisi gelistirme
firsati verir.

•

Darusmanhk sistemi hem darnsan ogretmene hem de danisman
ogretmene yeni profesyonel arkadashklar kurmalan konusunda
yardim eder.

<;ALI~MA GRUPLARI
Cahsma gruplan

ikiden fazla (genellikle

iki ile alti) ogretmenin

bir araya gelerek

olusturduklan ve ogrenme amach olan topluluklardir. Bu gruplar, farkh bilgi, beceri ve
gecmise sahip ogretmenlere belli bir konuhakkmda beraberce cahsma olanagi saglar ve bir
tiir ogretmenlerin aktif ogrenmelerini simgeler. Grubun calisma konusu, grubu olusturan
ogretmenlerin ilgi ve gereksinmelerine

gore degisebilir. Aynca, her grup oturumu icin

farkh bir konu secilebilecegi gibi, cahsma gruplan bir akademik yih surebilecek konular da
secebilirler.

Bu model sayesinde, grubu olusturan ogretmenler kendi ogrerim uygulamalanm

digerleri

ile paylasir, literatlirde ortaya cikan yeni ogretim stratejilerini derinlemesine inceler ve
smiflanndaki uygulamalarma yonelik gruptan geribildirim ahrlar. Bundan baska, cahsma
gruplan, gruba katilan ogretmenlerin birbirlerini daha yakmdan tammalanna

firsat tamr,

onlarm yalmzhk hislerini azaltir ve okulun gelismesine katkida bulunur. Ornegin, okuldaki
disiplin problemlerinin cozumunu amaclayan bir cahsma grubu, okulda daha iyi bir egitim
ve ogretim atmosferi olusturulmasma
olarak surdurulebilmesi

yardim eder. Ancak, cahsma gruplarmm basanh

icin onlann iyi organize edilmesi gerekir. Bunu saglayabilecek

tekniklerden bazilan ise sunlardir:

86

(1)

Grubun

amacmm

acik olarak belirlenmesi

ve grubu

olusturan

bireylerin grubun cahsma konusu hakkmda hemfikir olmasi;
(2)

Grubun nerede ve ne zaman bir araya gelecegi ve her bir oturumun ne
kadar sureceginin belirlenmesi;

(3)

Grup faaliyetlerini organize edecek bir grup liderinin tayin edilmesi;

( 4)

Grup toplantilannm
kurallannm

duzenli olarak islemesine yardimci olacak grup

belirlenmesi

(ornegin,

grubu

olusturan

bireyler

tartismalannda grup konusunun disma cikmayacaktir).

MESLEKTA~ DEGERLENDiRMESi.
Meslektas degcrlcndirmesi, iki ogretmenin karsihkh anlayis cercevesinde bir araya gelerek
birbirlerinin siruflanm periyodik olarak gozlemeleri, yaptiklan

gozlemleri birbirleri ile

tartisrnalan ve ulasilan sonuclara bagh olarak da kendilerinde

degisiklikler yapmalan

esasma dayamr. Bu yontem, ogretmenlere

birbirlerinin

ogretimini

yapici bir uslupla

elestirrne firsati tamr, kendilerinin yanlis ve dogru olan uygulamalanm su yuzune cikanr ve
bu sayede de kendilerinin eksik yonlerinin gelistirilmesine olanak saglar, Bu model ile,
gonullu iki ogretmen donusumlu olarak birbirlerinin ogretimini degerlendirir ve bu konuya
iliskin olarak birbirlerine geribildirim saglar. Bu surec bashca li9 asamada gerceklesir:
( 1) Plan asamasi,

(2) Gozlem asamasi, ve
(3) Geribildirim asamasi.
• Plan asamasmda degerlendirmeyi

yapacak olan ogretmen, diger ogretmen ile birlikte

gozlem oncesi toplantular) duzenleyerek yapilacak olan simf gozleminin niteligi, agirlik
noktasi ve veri toplamak

icin kullamlacak

teknikleri belirler (ornegin, gozlemlerin

objektif olabilmesi icin bir gozlem formu hazirlanir).
• Gozlem asamasinda degerlendirmeyi yapacak olan ogrctmen, diger ogretmenin simfma
cesitli gun ve zamanlarda formal ziyaretler duzenleyerek tespit edilen ogretmen davramsi
(ornegin,

ogrencilerin

dikkatini

derse

toplamak)

uzerinde

bir

dizi

gozlemler

gerceklestirir.
• Geribildirim asarnasmda, degcrlendirmeyi yapan ogretmen, diger ogretmen ile gozlem
sonrasi toplantular)

duzenleyerek

problemin

kaynagim,

niteligini

ve cozumu icin

gelistirdigi onerileri tarusir. Bunun sonucunda da, bir uygulama plam hazirlarur ve
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uygulamaya konulur. Daha sonra, aym surec, ogretmenlerin rolleri degistirilerek aym
veya farkh bir konu uzerinde tekrarlamr.

Meslektas degerlendirmesi

baska kaynaklara gore bir grup icinde yer alan bireylerin

meslektas veya meslektaslanru degerlendirme surecidir. Y almz bir puanlama isi degil, aym
zamanda becerilerin

gelistirildigi

bireyler digerlerinin basanrnlanm
Meslektas

degerlendirmesi,

bir ogrcnmc slirecidir. Okul ve i~ yasarru boyunca
( edimlerini) degerlendirme

bireylerin

bu tur ozelliklerini

glivenlerinin artmasmi da saglayabilir,
degerlendirmenin
gelistirilmesine

bir parcasi
birincil

Diger ogrencilerin

gibi dusunulebilir

dereceden

gereksinimi

duyabilirler.

gelistirirken,

kendilerine

degerlendirme

sonuclan oz

ve oz degerlendirme

katki saglar, Meslektas

gruplanyla

becerilerinin
diyalog icsel

<

konusma
ogretmenin

becerilerinin

gelisimine

katki

disinda baska birilerinden

degerlendirmesi,

degerlendirmeye

saglar.

Meslektas

de donut almasma

temel olusturan beceriler

degerlendirmesi,
yardimci

olur. Meslektas

ve olcutlerin

saptanmasi

konusunda ogrenciye bir bakis a91s1 saglar,

Meslektas degerlendirmesi;
•

Becerileri vurgular,

•

Katihrm tesvik eder,

•

Ogrenme uzerinde yogunlasmayi saglar,

•

Referans olusturur,

•

Mukemmelligi artmr,

•

Donut saglar,

•

Derse devarm artmr,

•

Sorumlulugu ogretir,

•

Elestirel yetenekleri gelistirir,

•

Rekabete karsi isbirlikli ogrenmeyi tesvik eder,

•

Derse etkin katilmu artmr,

•

Ders oncesi odevleri yapma konusunda istekliligi ve sorumlulugu
artmr,

•

Uyeler arasmdaki etkilesimin onemini kavratir,
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kisinin

•

sayismda

Grup cahsmalannda gorevlerini yerine getirmeyenlerin
ciddi azalmalara yol a<;aL

Kimi calismalar, degerlendirme surecinde ogrenciler kendilerinin de yer almalanmn ilginc
bir uygulama oldugunu, degerlendirmede

kendilerine rol verilmesinin onemli oldugunu

belirtrnislerdir.

Smirhhklarr
· Meslektas degerlendirmelerinin

adil olup olmayacagi sorunu, bu tur cahsmalann yapildigi

gruplarda ogretmenler tarafmdan dile getirilen dusunceler arasmda yer alir.
· Arkadaslik puanlamasi, meslektas arasmda arkadaslik durumu arkadaslann birbirlerine
yuksek puan vermelerine neden olabilir.
· Danistklt/hileli

puanlama,

meslektaslann

aralarmda

anlasmalan

rnumkun

olabilir,

degerlendirmenin ayrncihgim azaltir.
· Gia; puanlamast,

gruba hakim olan bireylerin oldugundan yuksek puan alma

durumu.
· Parazit puanlama, grup cahsmalanna katkisi olmadigi halde kimi akranlar digerlerinin
puanlarmdan yararlanabilir.

Bu konuda bir ogretmenin diger bir ogrcrmcn kadar yetkin olamayacagi endisesi, en
onemlisi ogretmen mentalitesinin degismesidir. Ogretmenlerin meslektaslanmn birbirlerini
degerlendirmede yetkin olup olamayacaklan

konusuna degil bu konuda becerilerin nasil

gelistirecegi uzerine yogunlasmasi gerekir.

Meslektas degerlendirmesi konusunda ilerlemeler, beceri analizi, olcutlerin gelistirilmesi
gibi konularda meslektaslann
sureci

boyunca,

oz

beceri kazanmasma baghdir. Daha da onemlisi ogrenme

degerlendirme,

meslektas

ve

ortak

degerlendirmenin

birlikte

kullamlmasidir.

ORTAK DEGERLENDiRME
Birlikte veya isbirlikli degerlendirme olarak da cevrilebilir, Ogrencilerin ogretmenleriyle
birlikte

beceri

analizi

degerlendirmeleridir.
gerceklestirilir.

ve

degerlendirme

Burada degerlendirme

Ortak degerlendirme

olcutlerini

saptayarak

arkadaslanm

hem uyeler hem de ogretmen tarafmdan

becerilerini gelistirrne akran ve oz degerlendirme
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egitiminin baslangic noktasim olusturur. Akran degerlendirme konusundaki bircok sorun

bu ti<; tip degerlcndirmeyi birlikte kullanarak asilabilir.
AKSiYON ARA~TIRMASI.
Yuzyillar boyu insanlar stirekli olarak cevrclerinde

gelisen olaylan veya problemleri

anlamaya, aciklamaya, kontrol etmeye.degerlendirmeye

ve tahmin etmeye yonelik cabalar

icinde olagelmislerdir. Cunku, bir insanm gunluk hayatta karsilastrgi herhangi bir probleme

cozum uretebilmesi icin, o kisinin onceliklc o problem hakkmda gecerli ve guvenilir (yani,
dogru) bilgilere ihtiyaci soz konusudur. Bu cerceveden bakildigmda, insanlar tarih boyunca
karsilastiklan problemleri cozmede bashca dort farkh turdeki bilgi kaynaklanndan
faydalanmrstir:
(1) Eski uygulamalar,
(2) Otorite figurleri,
(3) Kisisel deneyimler ve
(4) Bilim.

•

Problem cozmede eski uygulamalar yaklasirm ile bir insanm
karsilastigi

bir problemi cozerken geleneklere veya daha onceki

cozumlere basvurmasi kastedilir.

•

Problem cozmede otorite figurleri yaklasirm ile bir insamn karsilastigi
bir problemi cozerken o problemle ilgili konularda karar verme
yeterligi ve yetkisi kabul edilen kisi veya kurumlara basvurmasidir.

Bu durumda, "yonetsel hiyerarsi, yashhk,

uzmanhk, bilgelik,

kuvvetlilik, din duygusu ve cesitli inanclar, belli kisi ya da kurumlarm
otorite figuru olarak benimsenmesini saglayabilir."
•

Problem cozrnede kisisel deneyimler yaklasirm ile bir insamn
karsilastigi herhangi bir problemi cozerken kendi dusunce, gozlem ve
deneyimlerine basvurmasi kastedilir.

•

Bilime-dayali problem cozme yaklasirm ile de bir insanm karsilastigi
herhangi bir problemin cozumunde genel, guvenilir ve gecerli verilere
dayah olarak hareket etmesi kastedilir. Gunumuzde hizla degisen
toplumlarm ihtiyaclanrn karsrlayabilmek icin her okulun kendini
surekli olarak yenileyen bir kurum haline gelmesi kacnulmazdir. Bunu

90

gerceklestirmenin

en etkili yollanndan

birisi de, her okulun bir

arastirma merkezi haline donusturulmesidir,

Bu yontem sayesinde ogretmenler, bireysel, grup veya butun okul olarak okulun belli bir
boyutuna

( ornegin,

okul-aile

iliskilerinin

gelistirilmesine)

yonelik

bir dizi aksiyon

arastirmalan gerceklestirirler. Ancak bu yolladir ki, ogretmenler okulda gelisen egitim ve
ogretim ile ilgili problemlerin cozumtmde surekli, dinamik ve bilimsel bir ogrenme sureci
uygularlar. Aksiyon arastirmalan

diger temel arastirmalar gibi bilimsel problem-cozme

yontemini kullamr. Temel arastirmalardan aynlan yonu ise onlarm uygulamaya yonelik
olmasidir. Aksiyon arastirmalan bashca bes asamada gerceklesir:

1. Birinci asamada, uzerinde arastirma yapilmak istenen bir problem
alam tespit edilir. Bu asamada ogretmenler simftaki ogrencilerin neler
yaptiklan
oldugu

veya neler yaprnadiklan,
( ornegin,

ahskanhklan)

zayif

okuma

karsilasuklan
becerileri

gucluklerin neler

veya

ders

cahsrna

ve bu gucluklerin nedenleri hakkmda kafa yorarlar.

Daha sonra, ogretmenler kendilerinin tespit ettikleri konular hakkmda
neleri bildiklerini, neleri bilmediklerini ve o konulann iyilestirilmesi
icin daha baska neleri bilmesi gerektigini kararlastmr.
2. Ikinci asamada, uzerinde cahsilan problem hakkmda cesitli yontcmler
(ornegin, katihmci gozlem, gorusme, anketler gibi) kullamlarak veri
toplamr.
3. Uctincu asamada,

toplanan

veriler organize

edilir. Bu asamada,

toplanan bilgilerin neler olduguna bakihr ve tammlanan problemin
cozumu icin yeterli bilgilere ulasihp ulasilmadigina karar verilir.
4. Dordtmcu asamada, elde edilen veriler analiz edilerek problemin
cozumu icin oneriler gelistirilir ve gelistirilen bu oneriler cercevesinde
bir plan hazirlarur.
5. Son asamada ise, hazirlanan bu plan tespit edilen sorunun cozumu icin
uygulamaya konulur.
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ORNEK-OLA Y iNCELEMESi.
Gunumuzde ogretmenlere sunulan hizmet ici egitim faaliyetlerinin artik belirli uzmanlar
tarafmdan belirli konular hakkmda gerceklestirilen seminer veya kurslardan ogretmenlerin
kendi mesleki gelisimlerinin
sistemli

cabalara

dogru

yine kendileri veya meslektaslan

bir degisim

gecirmesi

tarafmdan

kacimlmazdir.

Boyle

saglanacak

bir degisimi

gerceklestirebilecek en etkili yontemlerden birisi de "omek-olay incelemesi" modelidir. Bu
model, ogretmenlerin kendi uygulamalan

hakkmda kendi hikayelerini yazmalan ve bu

hikayeleri diger ogretmenler ile tartismalan esasma dayamr. Ornek-olay modelinde, bir
grup ogretmen bir araya gelerek kendi deneyimleri hakkmda once kisa hikayeler yazarlar,
daha sonra o hikayeleri gruptaki diger uyelere yuksek sesle okurlar ve onlan meslektaslan
ile tarusirlar. Dolayisiyla,
anlamalanna,

bu model ogretmenlere,

gun be gun yasadiklan

altematifler uzerinde yogunlasmalanna

dilemmalan

kendi ogretim teorilerini daha iyi
cozcbilmelerine,

ve ogretimde yeni

firsat tamr. Omek-olay incelemesi modeli baslica

dart asamada gerceklesir:
Ozgilr-Yaznn Evresi.
Bu evrede ogretmenler kendi deneyimleri ile ilgili olarak yazacaklan bir konu hakkmda
grup icerisinde sesli beyin jimnastigi

yaparak cesitli fikirleri not ahrlar ve bir taslak

olusturmaya cahsirlar.

Omek-Olayr Kaleme Alma Evresi.
Bu evrede gruptaki ogretmenler sessiz bir sekilde ilk evrede tespit ettikleri gercek-hayat
ogretim yasantisi ile il'gili olarak yaklasik bir sayfalik bir hikayeyi veya bir ikilem
durumunu yaziya dokerler.

Ornek-Olayr Paylasma Evresi.
Bu evrede gruptaki ogretmenler kendi hikayelerini anlatirlar, diger hikayeleri dinlerler ve
grupta paylasilan buttm hikayeleri tartisirlar. Grup uyeleri hikayelerde
hakkmda su sorulan yoneltebilirler:

gecen olaylar

Hikayenin ana temasi nedir? Hikayede adi gecen

olaym cozume kavusturulabilmesi icin altematifler nelerdir?

Grupla Cahsma Silrecinin Degerlendirilmesi

ve Sonne Evresi.

Bu evrede grup icerisinde hikaye yazma, diger hikayeleri dinleme ve kendi hikayelerini
digerleri ile paylasma aktiviteleri degerlendirilir ve oneriler gelistirilir. Aynca, grup uyeleri
vanlan sonuclar hakkmda birbirlerine geribildirim saglarlar.
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Sonuclar
Ogretmen liderligi kacmilmaz olarak ogretmenin ogrenmesine baghdir ve mesleki gelisim
icin 90k etkilidir. Ogrctmcn liderligi isbirligi ve mesleki ogrenim firsatlan verir ve okul ve
snuf degisimini olumlu yonde etkiler. Bu ti.ir liderlik ogretmenlerin okulda mesleki karar
vermede daha fazla etkin olarak

okul gelisiminin devamhligma

katkida bulunmalanru

saglar.
Karar verenler icin sonuclar
Ogretmenler isbirligi yaparak calisirlar ve liderlik sorumluluklan

gelisirse, ogretmenlerin

beklentileri, moral ve guvenleri onemli olcude artar .. Dolayisiyla
sonuclar, ogrctmcn profesyonelligini,
kapsar.

Ogretmen

karar verenler icin

ise almmayi, onu iste tutmayi ve performansim

liderligi hakkmda

yazilanlar,

isbirligini,

ogrenmeyi,

ogretmenlik

sanatim ve derin dusunmeyi ogretmenlik mesleginin ve mesleki ogrenimin cekirdegi olarak
kabul ederler.

Ogretmen

liderliginin

yetkelendirme

bir sonucu

nosyonudur.

ogretmene

sorumluluk

ve yetki verilmesiyle

bir

Ogretmen li,derliginin icinde mesleki topluluk ve mesleki

olarak saygmlik edinme anlasmasi vardir. Karar verenler acismdan, ogrctmen liderligi
takdir edilme, odullendirilme ve ogretmene okul icinde mesleki egitim grubunu kendisi
kurma guvenini verme seklinde calismalan tesvik etmektir.

Kisacasi, ogretmcn liderligi ile karar verenler ogretmenleri
yonetimlerinde

anlamh

kilarlar.

Ogretmen

liderligi

mesleklerinde

ogrenci

ve mesleki

performansmi

arttmr,

ogretmenler arasi isbirligi icin ve okul ici ve okullar arasi mesleki ogrenimin saglanmasi
icin onemlidir.
Uygulayanlar icin sonuclar
Okullar icin ogrctmcn liderliginin sonucu olanak yaratma ve isbirligi istekleri etrafmda
birlesir. Bu gerceklesirse,

ogretmenler

kendi ogrctmc

kapasite

ve performanslanrn

gelistirme icin daha list duzeydeki ortak cahsmalara odaklanma egilimindedirler. Boylece
ogretme, meslektas etkilesimi, destegi ve geribildirimine

dayah yuksek derecede derin

dusunmeye dayah bir islem haline donusur, Eger ogretmenler ortak cahsma yapip derin
dusuneceklerse, bunu en iyi sekilde yapmalan icin zamana ve destege ihtiyac gosterirler.
Eger ogretmenler risk almak ve yenilik getirmek yonunde destelenecekler ise gercek bir
guc dagilmu ve "sue yukleme" olmayacak bir anlasma bulunmahdir.
93

Arasnrma icin sonuclar
Arastirmalar ogretmenin mesleki bilgisine, meslektasligma, derin dustmmeye ve devamh
mesleki gelismesine

odaklanrms olup ogretmen ogrenimi ve gelismesini yaratacak ve

muhafaza edecek liderlik modellerine 90k az yer vermektedirler.

Sonne olarak ogrctmen

liderliginin yerinde tatbikini, degisik ogrctmen liderligi modellerinin olusumunu, etki ve
verimin var olusunu, iyi uygulamanm aydmlatrlmasim ve bu bicimdeki liderligin okullarda
desteklenmesi icin okullara ve ogretmenlere olanak ve uygulamalan gosteren arastirmalar
gereklidir.

Derin dusunme
Ogretmen liderligi kavrarru gucludur cunku, okullarda okul verimliligi,
ilerlemesi

icin

gerekli

meslektas

normlarmm

yaratilmasmda

rol

gelismesi ve
oynar.

Butun

ogretmenlerin lider olabilecegini kabul ettiginden ve onlarm liderlik yaparak okul icinde
iliskilerin kalitesine ve egitime onemli etki yapacagmdan bu kavram gucludur. Ogretmen
liderligi butun ogretmenlerin

onemli bir rol ustlendigi liderligin insancil ve ortak bir

kavram oldugunu dogrular.
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