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ONSOZ

Mesleki ve teknik egitim, bir ulkenin ekonornik sisterni icin gerekli olan
nitelikli is giiciinii iireten bir egitim turudur. Bu egitim tiirii ozelligi ve geregi, genel
egitimden daha pahahya rnal olmaktadir,
Mesleki

ve

kullamldiklanm
istihdarnlan

teknik

egitime

gostergesi

olarak

gosterilebilir,

aynlan

kaynaklarm

bu

okullardan

Ogrencilerin

istihdarn

verirnli

rnezun
duzeyleri

bir

sekilde

olan

ogrencilerin

de

yetistirilme

kaliteleriyle dogrudan ilgilidir.
Egitim ve ogretim sisternirnizin en ternel sorunu kalitedir. Kaliteli egitimin
saglanmasmda

ise en ternel gorev egitim ogretimin

ogretmenlere dusmektedir.

rnerkezi konurnunda

olan

Ogrctmenler ogrenciler arsmda ki informal ve formal

iliskilerden dolayi catismalan yasanmaktadir, Bu catismalar,

hedeflerde saprnalara

ve egitimin kalitesine etki etrnektedir.
Egitim ogretim de smif ici ogretmen ogrenci cansmalanm asgariye indirrnek ve
egitimin kalitesini artirmak icin etkili bir smif yonetimi gerekrnektedir. Etkili bir
smif yonetimin de ise ternel oge ogretrnendir. Bunun icin snuf yoneticisi ve lider
konurnunda

olan ogretmenin

ogrenci beklentilerine

gelisen dunyaya paralel, kendiyle yuzlesebilen

ve

karsihk verebilecek davrarus ve iletisim gostermesi egitim

ogretirnin kalitesi icin onem gostermektedir,
Ogretrnenler, ogreneilerde kahci davrams degisikligi kazandirabilmek

onlan

egitebilmek icin, etkili iletisim basrnaklanm kullanarak ogrenci beklentilerini dikkate
ahp sabirla dinlernelidirler. Simf yonetimin kalitesi, okul yonetimin kalitesine, okul
yonetimin kalitesi egitim yonetimin kalitesine dogrudan etkilidir.
Bu arastirma Mesleki ve teknik orta egitim kurumlannda okuyan ogrencilerin
smif (Atolye) yonetiminde rneslek dersi ogretmenlerinden bekledikleri davramslar ile
gozledikleri davramslann ortaya cikarmak icin yapilnustir.
Bu arastirma

rnesleki

ve teknik

orta ogretimlerde

ogretmenlik

yapan

ogretmenlerin sunf atolye ycnetiminin kalitesini arttirmayr amaclamaktadir.
Arastirmarun yurutulmesinde
degerli

destegi ve tecrubesini bana her zarnan aktaran

danisman hocam Doc. Dr. Gokmen DAG-LI beye ve sevgili ogrencilerime

tesekkur ederirn.
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OZET

MESLEKi ORTA OGRETiM KURUMLARINDA
OGRENCiLERiN MESLEK DERSi OGRETMENLERiNDEN
BEKLENEN SINIF (ATOLYE) YONETiM
DAVRANI~LARI
Abdurrahman DiRLiK
Yuksek Lisans, Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim Dali
Tez Darusmam: D0<;:. Dr. Gokmen DAG-LI
Ocak 2015

Bu cahsmada,

Ortaogretim kurumlannda ogrencilerin meslek

ogretmenlerinden . bekledikleri

ve

gozledikleri

simf

yonetim

dersi

davramslan

yaklasimlanmn incelenmesidir. .Arastirmanm omeklemi, Giresun ili Piraziz ilce
merkezinde bulunan mesleki ve teknik orta ogretimde okuyan ogrenciler arasmdan
tesadufu omekleme yontemiyle secilen 200. ogrenciden olusmaktadir,
Arastirmada, veri toplama araci olarak kapsam ve gecerligi konu
uzmanlarmca Nural E, (2006). "Ortaogretim .Kurumlannda Ogrencilcrin Meslek
Dersi Ogretmenlerinden Bekledikleri ve Gozledikleri Simf Yonetim Davranislan"
K.T.U.Egitim Bilim Bolumu, Trabzon. Tarafmdan gelistirilen veri toplama aracmdan
yararlamlarak amaca uygun yapilandmlmis ankettir.
Aynca uygulama esnasmda aciklama ve demografik bilgileri toplamak
amaciyla hazirlanmis bilgi . toplama formu da kullamlacaktir. Anket, ogrencilerin
ogretmenlerinden davranis beklentilerinin yer aldigi yirmi durum ciimlesi her
duruma dort davrams cumlesi ve her davrams cumlesinin karsismda beklentilerin
siklik dereceleri yer almaktadir.Bu arastirmanm verileri WiNDOWS/SPSS 10,0
paket programi ile analiz edilerek elde edilen verilerin coznmlenmesinde frekans ve
yuzde degerlerit testi tekniginde yararlamlrmstrr.
Simflar dort duvardan ibaret tahtasi ve masasi bulunan gelisi guzel bir
mekanlar degil, farkli degiskenlerin bir arada oldugu ozel mekanlardir.Simf
yonetimi, ogrenci davramslanm yonetme simfta istene davranislan cogaltmak
yoluyla istenmeyeni azaltma, ogrencilerle olan iliskileri, guduleme, disiplin, odul ve
ceza gibi Pekistiricilerle yonetildigi uzmanhk ve liderlik becerisi gerektiren
III

etkinlikler

butunudur.

Butun bu farkhhklann

yonetilmesi

ve etkili bir sekilde

kullamlmasi ise iyi bir snuf yonetim becerisiyle mumkundur.
Simf yonetimi, kaynaklan orgutleme, cevreyi etkili bir bicimde duzenleme,
ogrenci gelisimini gozleme, ortaya cikabilecek ogrenci sorunlanm onceden tahmin
edebilme gibi unsurlan iceren snnftaki hayatm bir orkestra gibi yonetilmesidir.Snuf
yonetimi

bir ogretim

sistemi olmayip,

modern

smifm kacmilmaz

cesitliligini,

karmasikhgmi esgudumlesen sistematik bir yontemdir.
Bir yontem olarak simf yonetiminin cesitli dinamiklerin etkilestigi simf
ortammda

ogretmenlerin

yonetim

becerileri

uzerinde

odaklasugi

soylenebilir.

Ogretmenin yonetim becerileri siruf ici kadar; aile, okul cevresi, toplum ve okul
kulturu gibi diger sistem ogelerini

kapsayan

genis bir alan olarak karsmuza

cikmaktadir.
Snuf yonetiminin

degiskenlerini

egitim ortarru, egitim yonetimi,

ogretmcn,

ogrenci,

okul programi,

aile ve cevre olarak siralayabiliriz.

degiskenler icerisinde en stratejik olam ogretmenlerdir.

Ancak bu

Cunku egitim sureclerinin

duzenlenmesinden ve yiiriitiilmesinden ogretmen sorumludur.
Anket sonuclanna gore, anket uygulanan kiz ve erkek ogrenciler, smif
yonetimi

konusunda

ogretmenlerinde

gozlemledikleri

davrams arasmda anlamh farkhhklann

davranis

ile bekledikleri

oldugu tespit edilmistir. Aynca katihmci

erkek ve kiz ogrenciler arasmda da ogretmenlerinde

gozlemledikleri

bekledikleri

davrams

oldugu

gorulmustur.

Simf

yonetiminde

ogrcnci beklentilerini

karsilama

duzeylerinin

dusuk

arasmda

anlamh

farklarm

ogretmenlerin

davrams ile

oldugu ve beklentileri karsilama konusunda yetersiz olduklan da gorulmustur.
Y apilan arastrrrna sonucunda,

egitim, ogretim sisteminin en onemli

ogesi olan ogretmenlerin, simf yonetimi ve egitim ogretimin kalitesini artmlmasma
yonelik yuksek lisan egitimin cazip hale getirilerek bu egitimden faydalanmalan
saglanmasi, konusunda uzman kisiler tarafmdan hizmet ici egitim yoluyla periyodik
olarak egitilmesi oneri olarak sunulmustur.

Anahtar Kelimeler: Smif Yonetimi, Ogrenci, Meslek Ogretmeni, Iletisim, Liderlik
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ABSTRACT

Increasing changing pace with a new millennium and the success of our
educational system which has to raise qualified manpower that can keep up with this
pace, depends on the qualified teachers. The most functional parts of the place
system where the qualified manpower is raised are school and class. Consequently,
the necessity of existence of an effective school and class management
,indispensibly, encounters us.

Classrooms are not only the random places that are consisting of four walls an
having blackboard and table, but special places where different variables exist all
together.

Class management, managed with consolidators such as managing student
behaviours, by increasing the desired manners in class reducing the undesired
manners, the relationships with students; motivation, discipline, reward and
punishment, is a management form which requires expertise and leadership ability.

The management and using effectively of all these variations are possible with
an excellent class management skill. And an effective class management is possible
with teachers who know the expectations and priorities of students, can behave
appropriately to their levels.
Without an effective class management, in the class environment to bring the
student in a desired manner in the desired level

Classroom management is managing the class like a maestro by orginizing the
sources, observing the student development and anticipating the possible problems.
Classroom management is not a teaching system but it is a system which can cope
with the complexity and the diversity of a modern class.

Teacher's management skills are not only important inside the classroom but
outside it, such as students' parents and/or the social environment.

V

The most important

role is belongs to the teacher because the teacher is

responsible for executing the teaching process.

According to the polls there is a noticable difference between the expectations and
observations of the students about the teacher's classroom management. It was seen
that the teachers couldnt fulfill their tasks about classroom management that were
expected by the students.

After the researches it is concluded that teachers must be educated about
classroom management (even periodically) by the professionals to upgrade the level
of education.

Keywords: .Class management, Student, Teacher, Communicate, Leadership
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BOLUMI
1.1. Problem Durumu

Egitim, bireyin yasadrgi toplumda yetenegini, tutumlanm ve olumlu
degerdeki diger davrams bicimlerini gelistirdigi surecler butunudur (Tezcan, 1992).
Bu surec, bireyin okul dismda ve icinde yasarn boyu edindigi ogrenmelerin butununu
kapsamaktadir (Van~,1988). Egitimin sosyal bir sistem olarak ele almdigmda uc
temel ogesinin ortay ciktigmr soylemektedir. Bu ogeler, ogrenci, ogretmen ve egitim
programlandir (Saracahoglu, 1991 ).
Turk Egitim Sisteminin genel amaclan degerlendirildiginde; bireylerin
ozgur dusunceli, milli kulturu benimsemis, meslek sahibi ve iyi bir yurttas olmalan
beklenmektedir.
Ancak gunumuzde kaliteli bir egitim saglanamamaktadir. Okullarda kaliteli
egitimin saglanmasi icin kaliteli ogretmenlere her zamankinden daha fazla ihtiyac
vardir. Egitim sisteminin amacma uygun olarak ogrenciler yetistirilmesi icin iyi
yetismis ve mesleginin ozelliginin inceliklerini bilen ogretmenlere ihtiyac var.
Egitimin amaclanmn yorumlayrctsi

ve uygulayicisi durumunda olan kisiler

ogretmenlerdir.
Egitimin basansi ogretmenin ogrencileriyle kisisel ilgilenmesi ve her
ogrencinin olabileceginin en iyi olmasi icin kisisel rehberlik ve liderlik etmesine
baghdir. Egitimde ogretmen, ogrencinin yeteneklerini ortaya cikarmada ve
gelistirmede onemli roller ustlenmektedir (Ozden, 1999).
Ogretmenlik meslegi, teknoloji ve bilimdeki bas dondurucu gelismelerle
birlikte onemini artirarak devam etmektedir. 20. yuzyil okul ve ogretmenlik
mesleginin yuzyih olmustur. Okul yonetimi ve ogretmenlik meslegine gereken
onemi veren ulkeler sanayi devrimini gerceklestirip bilgi cagma dogru hizla adim
atrmstirlar. 21. yuzyilda da bu ozelligini artirarak devam ettigini gormekteyiz.
Degisen dunyada ve toplumumuzda, ogretmenlere yuklenen gorev ve
sorumluluklarda degismis ve cesitlenmistir. Modern cagm geregi ogretmenlerden
beklentilerin surekli arttigi gunumuz kosullannda, ogretmen beklentilerinin neler
oldugunun belirlenmesi, onlann kendilerinden beklenilenleri yerine getirmeye ne
kadar yakm olduklannm gorulmesini saglayacaknr. Icinde yasadigmuz cagda artik
90k farkh etkilesimlerde bulunabilen bir ogrenci kitlesiyle karsi karsiyayiz,
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Egitimin amaclannm gerceklestirilmesinde

her oge ayn bir oneme sahiptir.

Fakat ogretmenler, okulun onemli bir ogrenme cevresini olustururlar ve egitimin

niteligi ile yakmdan iliskilidirler, Okulun onemli diger bir uyesi ise ogrenme
cevresinin yoneticisi olan, yonetici konumundaki ogretmenlerdir.
Ogretmenler, egitim ortamlanm duzenlemek, egitime iliskin oteki ogeleri
esgudumlesmek,

uygun ogretim yontemlerini secmek, insan iliskilerini basanli bir

bicimde kurmak ve ogrencileri ogrenmeye gudulemek gibi gorevleri ustlenmislerdir.
Bu nedenledir ki, egitim amaclanrun gerceklestirilmesinde

ogretmenler en stratejik

oge olarak kabul edilmektedir.
Ogrctmenlerin

, performansi,

aym

zamanda

okulun

amaclanmn

de ilk adnmm olusturur (Kuruuzum ve Celik, 2005).

gerceklestirilmesinin

Tum bu gelismeler goz onunde bulunduruldugunda

ogretmenlerin smif ve

atolye icerisinde nasil bir yonetim davranis sergiledikleri, ogrencilerin bu davramslar
karsismda kendilerini nasil hissettikleri, ogretmenlerin yapmis oldugu bu davramslar
karsism da nasil bir davrams bekledikleri; egitim ogretimin kalitesi ve egitim ogretim
de etkili iletisimin

saglanmasi,

ogrencilerin

kendini gerceklestirmesi

icin 90k

onemlidir.

1.2. Problem Cilmlesi

Mesleki

orta

ogretim

kurumlannda

ogrencilerin

meslek

dersi

ogretmenlerinden beklenen smif (Atolye) yonetimi davramslan nelerdir?

1.3 Amae

Bu arastirmarun temel amaci, Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlannda
ogrencilerin

meslek

dersi

ogretmenlerinden

bekledikleri

ve gozledikleri smif

(A to lye) y9g.etillli davramslan yonelik Gorusleri karsilastirmali olarak incelemektir.
Bu amac cercevesinde asagida belirtilen arastirma sorularma yamt aranacaktir.
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1.3.1. Arasnrmamn Alt Amaclari

1) Ogrencilerin

cinsiyetine

gore atolye ve dersliklerde

ogretmenlerden

davrams

beklentileri nelerdir?

2) Ogrctmcnlerin gostermis olduklan davramslara iliskin ogrencilerin cinsiyetlerine
gore gorusleri arasmda fark var rmdir?

3) Ogrcncilerin,

ogretmenlerden

atolye ve dersliklerde

davrams

beklentileriyle

ogretmenlerin gosterdikleri davramslar arasmda fark var midir?

4) Ogretmenler smif (atolye) yonetiminde liderlik davramsi sergilemektedirler mi?

5) Ogretmenler

ogrencilerle

etkili iletisim kanallanm

kullanarak

simf (Atolye)

yonetimi sergilemektedirler mi?

6) Ogretmenler kendi yeterliliklerinin

farkmdalar mi, egitim sisteminin bir parcasi

olan ogrenciler tarafmdan da nasil algilanmaktadirlar?

1.4. Arasnrmanm Onemi

Ogrencilcrlc en onemli ogretme -ogrenme ve etkilesimin oldugu yerler simf
ve atolye ortamlandir. Bunun icin kaliteli bir egitim ogretim icin smif yonetimin 90k
iyi bilinmesi gerekir.
Simf

yonetimi,

milli

egitimin

ogrencilerin kendini gerceklestirmesinin

temel

amaclar

dogrultusunda

snnftaki

en list duzeye cikanp simf ortammda etkili

iletisimin saglarup, olumsuz ogrenci davramslanru en aza indirmektir.
Ogretmenin, etkin bir sekilde simfi yonetebilmesi, siruf yonetim konusunda
liderlik davramslan

sergilemesine etkili iletisim kanallanrn acik tutmasma ve her

smif ortammm degisik bilissel, duyussal ve devinissel ozelliklere sahip ogrencilerden
olustugunu

dikkate

almasi

gerekir.

Ogretmenlerin

ogretim

zorlandiklan en onemli sorun simf yonetimi ve disiplin problemleridir.

3

faaliyetlerinde

Disiplinin genel amaci duzeni korumaktir. Egitim sistemi icinde ki disiplinin
amaci ise ogrctmcnin

yalmzca olasi duzeni korumak degil ogrencinin

kendini

gerceklestirmesi icin mumkun olan en iyi bir ortam olusturmaktir.
Buda ancak ogretmenin,

etkili simf yonetimim uygulamasi, suuf (Atolye)

icerisinde liderlik davramsi sergilemesinde,

ogrenciyle etkili iletisim kurarak nasil

bir yonetim davramsi sergiledigi ve sergilenen bu davrarus karsismda ogrencilerin ne
bekledikleri ve ne hissettiklerini bilmeleriyle mumkundur ..
Arastirmada uygulanan anket sonucunda elde edilen cozum cnerileri ile ilgili
bulgularm; Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlannda
ogretmenlerinden

ogrencilerin meslek dersi

bekledikleri ve gozledikleri simf ( atolye) yonetimi davramslanm,

Ogrcncilcrin ogretmenlerden simf yonetimine iliskin beklentileri, Meslek lisesinde ki
ogretmenlerin

siruf

karsilamadiklan,

yonetiminde,

ogrencilerin

beklenti

duzeylerini

karsilayip

meslek lisesinde okuyan ogrencilerin cinsiyetine gore atolye ve

meslek dersi ogretmenlerinde

ki davrams bicimleri

ve farkhhk

okullarda

uygulanacak

programlarma

snuf yonetiminde

disiplin

olup olmadigi
ve almacak

onlemlere kaynak teskil edebilecegi dusunulmektedir.

1.5. Sayilnlar

1) Ankete

katilan

ogrencilerin

verdikleri

yamtlar,

onlarm

gercek

algilanm

yansitmaktadrr.

2) Arastirmaya

katilan ogrencilerin

sayisi, arastirmanm

evrenini temsil etmede

yeterlidir.

3) Bu konuda yapilan Iiterattir taramasi arastirmanm gecerliligi acisindan yeterlidir.
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1.6. Suurhhklar

1) Arastirmada

elde edilen bulgular gorusme sorulanndan

elde edilen bilgilerle

snnrhdir.
2) Arastirma bulgulan veri elde edilen okuldaki ogrencilerle snnrhdir.
3) Arastirmamn verilerinin kodlanrna surecine gecilmeden once, tek bir arastirmaci
tarafmdan

guvenirlik

cahsmasi yapilmisnr. Bunun

da arastmnaci

yanlihgnu

artiracagr dusunulmektedir.
4) Arastirma

verileri, bu cahsmada

kullamlan

gorusme

sorulannm

gorusmelere katilan ogrenci gorusme sorulanrn anlamlandirmalanm

niteligi ve
saglayan algi

cerceveleriyle sirurhdir.

1. 7. Tammlar

Egitim Yonetimi:

Egitim

yonetimi

karnu yonetiminin

ozel bir alamdrr.Okul

yonetimi de egitim yonetiminin daha sunrli bir alana uygulanmasidir (Gursel, 2003).
Egitim yonetimi.bir ulkenin egitim sisternini bir butun olarak analiz ve sentez etrneyi
amaclayan disiplinler arasi bir bilirn dahdir. Egitim yonetimi, yonetimin egitime
uygulanmasidir (Tasdan ve Kantos, 2007).
Meslek lisesi: Lisesi.Turk egitim sisternine gore, sekiz yilhk (rnecburi) ilkogretimin
(eski sisterndeki u9 yilhk ortaokulu) bitirmis olan 14-18 yaslanndaki ogrencileri, en
az dort yilhk bir egitimle yuksek egitime hazirlayan orta egitim kurumlandir . Lise,
ilkogretimin ardmdan Turk egitim sisternine gore zorunlu okullar smifmda almrmstir.
Meslek ogretmeni: ilkokullarda gorev yapan ogretmenler Smif Ogrctmcnleridir. Bu
branstaki ogretmenler simfm butun derslerini ogretmekle ynkumludur. Ortaokul ve
liselerdeki ogretmenler sadece bir dersi ogretrnekle gorevlidir, Meslek okullarmda
ise rneslek ogretmenleri gorev yapar.
Ogrenci: bir okul veya kurstaki derslere katilarak egitim-ogretim alan kisi. Dunya
ulkelerinin pek cogunda ternel egitim zorunludur. Dolayisiyla insanlarm buyuk bir
<

<

kismi yasal olarak hayatlarmm bir kisnum orgun egitim sisterninde ogrenci olarak
gecirirler.
Snuf Ydnetimi: Smif yonetimi, amaclar dogrultusunda smiftaki ogrenci etkinliklerini
en ust dtizeye cikanp simf ortammi olurnsuz yonde etkileyen ogrenci davramslanm
asgari duzeyde tutmaktir (Okutan 1995).
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BOLUMU

ALANYAZIN iLE

n.cn.t ARA~TIRMALAR

2.1. Egitim Kalkmma ili~kisi

Tarihsel olarak kalkmma, az gelismis denilen iilkelerde ortaya cikan buyuk
olcude beseri acilann azaltilmasi ve maddi refahi arttirmaya yonelik potansiyelin
harekete gecirilmesi anlamim icermektedir (Tok, 2010).
Kalkmma bir toplumda uretimin, kisi.basma dusen gelirin artmlmasim ifade
eden buyumenin

yam srra sosyo-ekonomik ve kulturel yapmm da degisimini

beraberinde getirmektedir. Yapisal degisimlerin en onemli stratejik araci ise egitim
ve egitim politikalandir.
Bilgi toplumunun yansimasi olarak da algilanan kuresellesme surecinde
kuresel .diinyadan kopmamak dislanmamak icin basta ekonomi olmak uzere her
alanda rekabet gucunun artmlmasi gerekmektedir, Bu ise cagm gerektirdigi nitelikli
insan gucunun yetistirilmesine

bagli bulunmaktadir. Bu da oncelikle nitelik ve

nicelik olarak egitim duzeyinin yukseltilmesi ve yaygmlastmlmasi ile mumkun
olabilecektir.
Bu bakimdan ozellikle gelismekte olan uluslarm kalkinma duzeylerini daha
ileri goturebilmek icin egitime buyuk onem vererek beseri sermaye yatmmlanm
artirmalan kacimlmazdir. Egitim bir neden ve sonuc olarak yukan dogru tirmanan
kuresel bilgi cagmm altm anahtan ve merdivenidir. Toff'lerin "Ucuncu Dalga"
kitabmda belirttigi gibi cagm gerektirdigi duzeyde egitimi olmayan insanlarm
toplumlann hayati daha da zorlasacaktir (Toffler, 2012). Genellikle egitim dttzeyi
yuksek olanm gelirinin yuksek yada geliri yuksek olamnda egitiminin yuksek oldugu
gorulmektedir. Bunu icin nicelik ve nitelik bakmundan her duzeyde cagdas egitime
yonelmek ve ozelliklede mesleki egitim boyutuyla da konuya yaklasmak, degisen
dunyaya uyum saglamada vazgecilmez bir gerekliliktir. Bu saglanabildigi takdirde
gunumuz dunyasmda zorluklan asarak daha yuksek bir buyume her konuda rekabet
edebilme ve refah toplumu olma saglanabilecektir.
Artik kalkmmanm, zenginligin, refahm kaynagi egitim ve bilgi oldugu iyice
anlasilmaktadir. Sanayi devrimini kacirmis olan gelismekte olan iilkelerin hie degilse
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artik bilgi cagim yakalamak icin toplumun bilgi ve kultur duzeylerini yukseltmeleri
kacmilmaz olmaktadir. Bilgi ve kultur duzeyini yukseltmenin en onernli ogesi ise
egitimdir.
Egitim,

bireyin

yasadigi

toplumda

yetenegini,

tutumlanm

ve olumlu

degerdeki dig er davrams bicimlerini gelistirdigi surecler butunudur (T ezcan, 1992).
Bu surec, bireyin okul dismda ve icinde yasam boyu edindigi ogrenmelerin butununu
kapsamaktadir

(Vans, 1988). Egitimin sosyal bir sistem olarak ele almdigmda uc

temel ogesinin ortay ciktigmi soylemektedir. Bu ogeler, ogrenci, ogretmen ve egitim
programlandir (Saracahoglu.Ivvl

).

Egitim sistemleri insan davramslanm, belirli plan, program ve yontemlere
uygun olarak istendik yonde degistirmeyi,

gelistirmeyi

amaclayan

orgutsel ve

yonetimsel nitelikli, egitim- ogretim amach kurumlardir (Topses, 2000).
Ogretmen yetistirme surecinin belki de en zayif boyutu; okul veya smif
disiplinine

uymayan

davramslann

duzeltilmesi

icin gereken egitim yontem ve

uygulamalarmm programda bulunmayisidir. Norm d1~1 davramslar gosteren cocuga,
ogretmenin nasil davranmasi gerektigi, ogretmeni yetistirme sureci icinde yeterince
ogretilmedigi icin, ogretmenler de egitim geleneginde orneklenen dayak ve benzeri
yollarla cocuklan egitmeye cahsirlar. Cocuga tokat vuran ogrermcn, gorevini yaptigr
dusttncesindedir.

Oysa ogretmenlik

gorevinin yaptmm

gucu, korku degil sevgi

olmahdir. Okulun basanh olmasi, yetistirilmek uzere kendisine verilen ogrencilerin,
egitim programmda hedeflenen davramslan kazanrms ve istendiginde aynen tekrar
edebilir duruma getirilmis olmasim gerektirir (Bilgen, 1994).
Turk Egitim Sisteminin

genel amaclan

degerlendirildiginde;

bireylerin

ozgiir dusunceli, milli kulturu benimsemis, meslek sahibi ve iyi bir yurttas olmalan
beklenmektedir.
Ancak gunumuzde kaliteli bir egitim saglanamamaktadir,

Okullarda kaliteli

egitimin saglanmasi icin kaliteli ogretmenlere her zamankinden daha fazla ihtiyac
vardir. Egitim sisteminin amacma uygun olarak ogrenciler yetistirilmesi
yetismis ve mesleginin
Egitimin

amaclannm

ozelliginin

inceliklerini

yorumlayicisi

bilen ogretmenlere

ve uygulayicisi

durumunda

icin iyi

ihtiyac var.
olan

kisiler

ogretmenlerdir.
Egitimin

basansi

ogrctmcnin

ogrencileriyle

kisisel

ilgilenmesi

ve her

ogrencinin olabileceginin en iyi olmasi icin kisisel rehberlik ve liderlik etmesine
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baglidir.

Egitimde

ogretmen,

ogrencinin

yeteneklerini

ortaya

cikarmada

ve

gelistirmede onemli roller ustlenmektedir (Ozden, 1999).
Degisen

dunyada

sorumluluklarda
beklentilerin

ve toplumumuzda,

degismis ve cesitlenmistir,

ogretmenlere

gorev

ve

Modern 9agm geregi ogretmenlerden

surekli artngi gunumuz kosullannda,

oldugunun belirlenmesi,

yuklenen

onlann kendilerinden

ogretmen beklentilerinin

beklenilenleri

neler

yerine getirmeye ne

kadar yakm olduklannm gorulmesini saglayacaktir. Icinde yasadigurnz cagda artik
90k farkh etkilesimlerde bulunabilen bir ogrenci kitlesiyle karsi karsiyayiz.
Bir ogretmen oncelikli olarak; Turkceyi dogru kullanan kendi bransma
hakim ve guven duygusu olan, ogrencisinin fikirlerine saygi duyan, ogrencilerine
ismiyle

hitap

edip

ogrencilerine

deger

dersleriyle

degil degisik sikmtilanm

kazannus,

suiistimallere

vermesini

paylasan,

firsat vermeden

bilen,

ogrencilerin

sadece

adil ve tarafsiz olma ozelligini

hosgorulu

davranabilen,

dersini

aktif

islemeli herkesin dikkatini uzerinde toplamahdrr, Derste baska seylerle ilgilenenlere
goz yummamahdirlar.

Ogrencilerine

konusarak

gururlanm

olmahdirlar

kufurlu

davranmah

velinin

yememeliler.

rencide

karsi on yargilardan

etmemelidirler.

ve argo kelimeler
statusune

annmis olmah, alayci

Ahlaken

ogrencilerine

kullanmamahdirlar.

gore cocuguna

aynmcihk

omek

Ogrencilerine
yapilmamali

esit

ve hak

Hak ettigi nottan fazlasim vererek ogrencisini rahatliga tembellige

hazira konmaya ahstirmamah

eksik vererek adaletsizlige yol acmamahdir ve suuf

ortammda huzursuzluga yol acmamahdir.
ogretmenlerimiz

uygulamahlar

girerek ogrencilere

sorumluluk

Ogrenciden istedikleri davramslan

once

ki ogrencilere ornek olabilsinler. Derse zamanmda
asilamahdirlar.

Ogretmenler

boylece ogrencileri

sadece derste basanya degil gelecege sosyal hayata hazirlamahdrrlar.
Hi9 kusku

yok ki bir ogretmenin
olmasi

egitim-

bilissel,

ogretim

duyussal

hizmetinin

ve psikoz-motor

ozelliklerinin

geliskin

niteligini

artmasim

saglayacaktir.

Ogretmcnin, egitim ve ogretime yonelik bilgi, beceri ve tutumlan,

ogrencileri ile iletisimleri, smif ici ve d1~1 etkinlikleri egitimin kalitesine onemli
oranda etki edecektir. Bu bakimdan ogretmenler kendi yeterliliklerini bilmelerinin
yanmda, egitim sisteminin bir parcasi olan ogrenci tarafmdan da nasil algrlandigi
onemlidir.
Ogrencilcrlc en onemli ogretme -ogrenme ve etkilesimin oldugu yerler smif
ve atolye ortamlandir. Bunun icin kaliteli bir egitim ogretim icin smif yonetimin 90k
iyi bilinmesi gerekir.
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Yonetimin

esasi ortak bir amacm gerceklestirilmesi

madde kaynagmm

etkili bir bicimde kullamlmasidir,

icin eldeki insan ve

insan ve madde kaynagi

aracihgi ile belirli bir amacm gerceklestirilmesi eylemidir (Aydm, 2005).
Yonetim belirli amaclara ulasmak icin basta insanlar olmak uzere maddi
kaynaklan, donamrm, arac, gereci ve zamam birbiriyle uyumlu ve verimli kullanma
surecidir

(Ilgar,

2005).

Yonetimin

gorevi,

org-Utu

amaclanna

uygun

olarak

yasatmaktir. Orgutu amaclanna uygun olarak yasatmak, orgutteki insan ve madde
kaynaklanm

en verimli bicimde kullanmakla gerceklesir. Okul yoneticisinin boyle

yapabilmesi, okul yonetimi kavram ve sureclerini iyi bilmesiyle olanaklidir.
Okul

yonetimi,

bir

bakima,

egitim

yonetiminin

suurli

bir

alanda

uygulanmasidrr. Bu alanm smirlanru, genellikle, egitim sisteminin amaclan ve yapisi
cizer. Egitim yonetimi nasil yonetimin egitime uygulanmasmdan meydana geliyorsa,
okul yonetimi de egitim yonetiminin okula uygulanmasmdan
(Bursahoglu,

meydana gelmektedir

2000). Bir egitim sisteminin en onemli ogesi ogretmendir.

Egitim

sisteminin basansi temelde, sistemi isletip uygulayacak olan ogretmenlerin ve diger
egitim

personelinin

niteliklerine . baghdir.

Egitim

ve ogretimin

sahip

oldugu

kaynaklann egitsel amaclar icin kullamlmasi suuf yonetiminin niteligine baghdir. Bu
kalite, smif yonetimi hiyerarsisinin her basamagmda yer almalidir (Dilmac ve San,
2004). Etkili bir ogretim lideri olarak ogretmenin bu cahsmalan
gerceklestirebilmesi,

istenen duzeyde

smif yonetim.i etkinlikleri konusunda bilgi sahibi olmasma ve

bildiklerini dogru bicimde uygulayabilmesine

baghdir (Agaoglu, 2007). Bunun icin

suuf ve smif yonetiminin iyi bilinmesi gerekir.
Snuf; ogretmen ve ogrencilerin zamanlarmm buyuk bir kisnum gecirdikleri,
bir yasama ve ogrenme

alam veya sahasidir.

Okul yoneticileri,

ogretmen

ve

ogrcncilcr okul zamanmm buy-Uk bir kisrmm okul ve simf diye adlandmlan

bir

mekanda gecirirler (Turan, 2012).
Simf yonetimi ise; amaclar dogrultusunda

smiftaki ogrenci etkinliklerini en

ust duzeye cikanp simf ortamim olumsuz yonde etkileyen ogrenci davramslanm
asgari duzeyde tutmaktir (Okutan, 1995).
Bir baska tamma gore; de
Simf yonetimi, simfta etkili ogretme - ogrenme surecinin gerceklesebilmesi
ve sonucta beklenen egitsel basanya ulasilabilmesi icin ogretmen tarafmdan gerekli
ortam ve kosullann hazirlamp surdurulmesini ifade eder (Sisman, 2002).
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Ogretmenin,

etkin bir sekilde snufi yonetebilmesinde

her suuf ortammm

degisik bilissel, duyussal ve devinissel ozelliklere sahip ogrencilerden olustugunu
dikkate almasi gerekir. Ogretmenlcrin ogretim faaliyetlerinde zorlandiklan en onemli
sorun smif yonetimi ve disiplin problemleridir.
Demirel (1995)'e gore ogretmenler genel olarak simf yonetim davramslann

da su

ozelliklere dikkat etmelidirler.
•

Ozendirici bir simf ortami

•

Dusunmeyi gerektiren 90k genis acili ve yeni sorulara sebebiyet verecek
sorular sormah

•

Cevaplarla ilgi ve sabirla beklemeli, ogrenci cevaplanm yanda kesmemeli

•

Butun ogrenci cevaplanm degerlendirme yapmadan kabul etmeli

•

Ogrenoi fikirlerini yeni sorular, dusunceler ve hareketler icin kullanmah

•

Aciklamalar icin yeni ogrencilere sorular yoneltmeli

•

Gozlem, delillere

dayanma ve modelizasyon

kullanarak

her turlu fikre

bilimsel yaklasmah
•

Sakadan korkmamah

•

Sonuclarla bizzat ilgilenmeli

•

Planh hareket etmelidir.
Yukanda sayilan smif yonetim davramslanm gerceklestirip Etkili bir sunf ici

iletisimi saglayan ogretmenler sunf.yonetiminde de basanh olurlar.

2.1.2.Etkili Bir Snuf i.;i Iletisim
Demirel (1995)'e gore etkili bir smif ici iletisim icin su hususlara dikkat etmek
gerekir;
•

Ogretmenin konusma yetenegini gelistirmesi

•

Ogrenci ilgi ve yeteneklerini degerlendirilmesi

•

Dersi iyi bir sekilde planlama,

•

Ogrencilere soz hakki verme,

•

Ogrcncilcrin dikkatle dinlemesini saglama
Ogretmenler

snuf yonetiminde

sadece

kaliteye

odaklanarak ogrencilerin insan olduklanm unutmamahdirlar.

ve istatiksel

basanlara

Biyolojik ve psikolojik

bir varhk olan ogrencilerin smif ortammda ogretmenlerce istenen veya istenmeyen
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ogrenci davramslan karsismda da bir beklentileri vardir. Ogretmen bu beklentileri

egitim ogretimin amaclan dogrultusunda karsilayabilmelidir,
Smif yonetimin de basanh olmanm temel kosullanndan birisi de ogrencilerle
etkilesimin fazla olmasidir. Atolye ve meslek dersi ogretmenleri Mesleki ve teknik
ogretimlerde girdikleri ders saatlerinin fazla olmasi dolayrsiyla kultur ogretmenlerine
gore ogrencileri iyi tamma ve onlarla gerekli olan etkilesime de bulunma imkamna
sahipler. Bir atolye meslek dersi ogretmeninin ogrencisinin ailevi durumlanm, ders
basansim, ilgi ve yeteneklerini, becerilerini okul devam ve disiplin durumlanm daha
iyi bilmeleri imkamna sahiptirler.
Meslek dersi ogretmenleri atolye ortamlanm simf ortanu gibi dusunerek simf
yonetimi ozelliklerini atolyelere uyarlayarak dersini islemelidirler,
Meslek dersi ogretmenleri
ilgilenmeli,

Ogrencilerin

yonlendirmeleri

atolye cahsmalannda

istidat

ve

kabiliyetlerini

yapmahdrr. Temrin cahsmalann

ikaz ve pratikleri

kazandirmah

ogrencileriyle
kesfetmeli

ve

islem basmaklarmda

ve ogrencilere

ket vuracak

yakmdan
gerekli

gerekli uyar

sert ve saldirgan

davraruslardan kacmmahdir. Atolye ortammda belirlenen sorun ve eksikleri iyi tespit
etmeli ve cozumleri ogrencileri ile birlikte almahdir.
Ogretmenler

snnf yonetiminde

basanli

olmak

icin

idare

ve rehberlik

servislerinden ogrencilerin gerekli bilgileri almah ve bu birimlerle koordineli bir
sekilde hareket etmelidirler.
Sunu unutmamak gerekir; basansiz ogrencilerin ogretmenleri ile iletisimin
90k az oldugu, basansiz ogrencilerin basanh ogrencilere gore daha duygusal oldugu,
ogretmenleri

tarafmdan

anlasildiklanm

ve dertlerini

rahat

bir

sekilde

ifade

edebildikleri derslere daha fazla calistiklan ve basanh olduklan gozlenmektedir.
Ogrencilcrin dersleri sevmesi ogretmen ve ogrenci arasmdaki iliskinin
niteligi ile iliskilidir ( Guclu, 2001 ).
Bu durum

ogretmenlerin

yonetimi davraruslannm

ogrencilerle

gerekli

iletisimin

saglamp

cagdas kurallara gore yapilip simf ve atolye yonetimi

konusundaki davrams ve iletisimleri gozden gecirmemizi zorunlu kilmaktadir.
icinde

ogrencilerin

simf

gostermis

oldugu

davramslan

denetlemeye

ve

Simf
cahsma

becerilerini gelistirmeye yonelik cesitli stratejiler bulunmaktadir. Bu stratejilerden en
etkili

olam,

mudahalelerdir.

ogrencinin

performansma

iliskin

verilere

dayah

olarak

yapilan

Bu yontem ile ogrenci, yeni davramslar ogrenebilir, uygun olan
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davraruslanru artirabilir, uygun olmayan davranislanm

azaltabilir. Cunku smif ici

davraruslar ve cahsma becerileri ogrenilmi~ davramslardir.
Smif ici davramslan gelistirme ve denetleme sistematik bir surectir. Bu
stirecte,

beklenilen

ogrenci

davramsi karsilamada

davramsmm

performansmm

tammlanmasi,

ogrencinin

yeterli olup olmadigmm

beklenilen

analizi ve eger

gerekiyorsa mudahalelerin uygulanmasi yer ahr.

Ataman (2000)'a gore bu surec asamalanyla soyle belirlenebilir.

1) Ogretmenin once ogrencilerinin tumune simfta nasil davramnalan gerektigi acik
bir bicimde soylemesi gerekmektedir.

(Ornegin,

soru soracagmiz zaman parmak

kaldiracaksimz, sunfta size ait sirada oturacaksmiz, yere cop atmayacaksimz, hep bir
agizdan konusmayacaksmiz vb.)
2) Ogretmenin daha soma, ogrenciler uygun snuf ici davramslan gosterdigi zaman,
davramsm devamhhguu

saglayacak olan pekistirenleri ve bunu nasil uygulayacagmi

belirlemesi gerekir.
3) Ogretmenin,

beklenilen davramslan

gosteremeyecegini

dusundugt; ogrencileri

belirlemesi gerekir. Eger boyle ogrenci varsa, ogretmenin bu ogrencilerinin onlardan
istenilen

davramslann

bilmediklerinden

neler oldugunu

anlayip

emin olmasi gerekmektedir.

anlamadiklanndan

ya da bilip

Aynca istenilen davramslann

on

kosullanmn olup olmadigiru da dikkate almasi gerekmektedir.
4) Uygun olmayan davramsi

gosteren ogrenciler

icin ulasilmasi

istenen hedef

davramslann belirlemnesi gerekmektedir.
5) Ogretmenin bu asamada uygulayacagi gozlem yontemlerini ve her bir davrams
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ol9ut temelli verileri belirlemesi gerekmektedir.
6) Verileri analiz ederek miidahalenin gerekip gerekmedigini belirler.
7) Eger yapilan analiz, mudahaleyi gerektirir bir sonuc verdiyse ele alman hedef
davrams azaltilmasim ogretilmeli mi bu belirlenir.
8) Mudahale biciminin secilmesi
9) Mudahalenin uygulanmasi
10) Ogrencinin performansma iliskin verilerin toplanmasi
11) Mudahalenin devam edip etmeyeceginin karalastmlmasi
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12) Ogrencinin davramsi istenilen hedefe ulasmca daha fazla mudahaleye gerek
kalmadigi icin davrams duzenleme surecine son verilir ve surekliligin saglayarak
verileri toplamak icin tekrar dorduncu asamaya donulur (Ataman, 2000).

2.1.3 Ogretmen Stratejileri

Bu konudaki ogrermen stratejilerini uc ana bashkta toplamak mumktmdur.
Sozel olmayan stratejiler. (Yuz isaretleri, goz kontagi, el isareti, hafifce dokunma ve
yaklasma) Sozel mudahaleler (Dogrudan emir, ogrencinin adim seslenme, kurallan
hatirlatma, ogrenciyi derse katilmaya davet).
Gormezden gelme, bu maddeyi cezalandirma olarak ele alabiliriz.
Ogreunenlerin geleneksel davrams yonetim stratejilerinin ceza, azarlama, engelleme,
dokunma, yuz isaretleri ,dersten gee cikarma gibi dogrudan mudahale biciminde
oldugunu ve bu .tur mudahalelerin okulun amaclanna ulasmada islenilen duzeyde
olmadigmi vurgulanabilir. Bu yonteme alternatif olarak, tum okul davrams yonetim
stratejisi, onerilebilir. Bu modelin temelde ti<; avantaji vardrr. Bunlar butun okul is
gorenleri tarafmdan uygularnyor olmasi, egitim surecinin tamammda disiplin
sorunlarmm azalmasma neden olmasi. Butun ogrencilerin ihtiyaclanmn karsilanmasi
seklindedir.
Basaran (2001)' a gore simf yonetimi konusunda basvurulan yaklasimlan;
tepkisel, onlemsel, gelisirnsel ve butunsel olmak uzere dort grupta inceliyor.Etkili bir
smif yonetimi becerisine sahip olmak, simf adi verilen ogretme ogrenme ortamlanna
farkli acilardan yaklasabilmeyi gerektirir. Zira siruf dort duvardan ibaret, tahtasi,
masasi bulunan gelisiguzel bir mekan degil, karmasik izdusumlerin bulustugu
dinamik bir ortamdir. Yasami devam ettirebilmek, fizyolojik ve sosyal bircok
ihtiyacm karsilanmasiyla mumktmdur.
Sunf, ogretmen ve ogrencilerin yasadiklan ve hissettikleri bir yerdir.
Ogrctmen-ogrenci, gunlerinin buyuk bolumunu beraber gecirirler Bu anlamda simf
insan yasammdaki en onemli sosyallesme yeridir. Snnf, icinde bulundugu toplulugun
kulturunu de yansitir. Cevrenin kultur yapisiyla etkilesim halindedir. Ogrenciler,
ogretrnenler, okulun amaclan, yonetimin felsefesi ve cevre simflann iklimini
belirleyen onemli faktorlerdendir.
Okul, ozel bir cevre ve informal olarak cevrenin, formal olarak da resmi
orgutlerin denetimi altmdadir. Okulun gorevi cocuga, gercek cevreyi kolaylastirarak,
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temizleyerek

ve dengeleyerek

an kulturle

birlikle,

programlanrms,

planlanrms

konularla ogretmektir (Nural, 1987).
Esasen

aciklanan

okulun

bu hizmeti

simfta

uretilmekte, ic ve dis

musterilerine sunulmaktadir, Bireyin toplumsal yasarmnda yoneten veya yonetilen
oldugu ilk yer smifur. Toplurnu olusturan bireyler formal bir yonetim siirecine ilk
defa okulda katihrlar. Bu baglamda suuf, hem sosyal yasamm parcasi, hem de kucuk
bir Ornegidir. Simf okulun tiretim birimi olup davrams degisikliklerinin gerceklestigi
ozel bir cevredir.
Bir simf yoneticisi

olan ogretmenin bir egitim yoneticisinde

bulunmasi

gereken ozelliklere sahip olmasi gerekrnektedir. Simftaki sureclerin ve programm

yoneticisi ogretmendir. Ogretmenin
hedeflerini gerceklestirebilmek

smif

icindeki yonetsel rolleri;

ogretim

amaciyla bu birimde bulunan her turlu madde ve

insan kaynagmi etkili kullanabilmektir.
Ogrenci basansmm buyuk oranda ogretmenin smif yonetimi, planlarna ve
ogretim yaklasimmdan etkilendigi bir gercektir. Sirufta ogrenrneyi kolaylastiracak bir
iklim olusturmayi ogretmenin temel gorevi olarak gormektedir. Ogrenciler, suufta
cahsma disiplini uygulayabilen ogretmenleri tercih etmekte ve ogretmenlerinden

de

bunu beklemektedirler.
Simftaki her ogrenci icin bir davrams planmm yapilmasi ve simf yonetimine
davrams yonetimi acismdan yaklasmak gerekrnektedir. Davrams planlan yapmak bir
isbirligi ile mumkundur,
karakterleri

Bu is birligiyle ogretmen, cocugun hayatmdaki

bir araya getirerek snuf ortammda uygulayabilecegi

onemli

roller sistemini

olusturmahdir.
Bu davrams
hikayesi

nasildir,

plamm

yaparken;

ogrencinin

hayali

davrams
nedir,

plam nedir, ogrencinin

ogrencinin

korkulu

ruyasi

yasam
nedir,

ogrencinin ozdesligi kimdir, ogrencinin karsilasngi guclukler, Kabiliyetleri ve iistun
yetenekleri nelerdir,

ogrencinin ihtiyaclan nelerdir ve bunlann karsilanmasi icin

neler yapmak gerekir gibi konulara dikkat etmesi gerekir.
Baloglu, simf yonetimini ogretim hedeflerine ulasabilmek icin ogrenme cevresi
olusturma, korurna ve yonetme etkinligi olarak ele almaktadir (Baloglu, 2001 ).
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Y avuzer,

olumlu

simf

ortammm

hazirlanmasmda

etkili

olan

ogretmen

stratejilerini asagidaki gibi siralamaktadir.
•

Ogrencileri hos bir bicimde karsilayin,

•

Begendiginizi, onlan takdir ettiginizi soyleyin,

•

Kisisel sorular sorun.

•

Elestirel yorumlan kmci olmadan, esprili ve giller yuzle dile getirin.

•

Y etenekleri one cikann.

•

9Basan kehanetinde bulunun.

•

Bir gorusme zamam belirleyin.

•

Kurallan birlikte koyun ve bunlarm sonuclanm, yaptmmlann belirleyin.

•

Meslektaslanmzla

•

Ogrencilerin hatah davraruslanna yonelik stratejiler;

•

Cana yakm dostca bir tavirla ogrenciyle bir goz temasi kurun.

•

Ona bedenen yaklasarak aramzdaki mesafeyi en aza indirin.

•

Omzuna dokunun.

•

Fisildayarak uyann.

•

Gulumseyin ve istediginizi dile getirin.

•

Dusunmek icin zaman tamym.

•

Ogrencinin yerini degistirin seklinde ifade etmektedir (Yavuzer, 2001).

degisik dusunceler iiretmeye cahsm,

Smif yoneticisi
ogrenme

denince ogretmenler

icin uygun ortami

yonetiminde

saglayan

farkh davramslar

akla gelir. Cunku smif icerisinde

ve surduren

sergileyen

kisi ogretmendir.

simf yoneticileri

Smif

vardir. Bu smif

yoneticilerini Erdogan asagidaki gibi siralamaktadir.
Otoriter Smif Yoneticisi; guce dayanan ilke ve kurallarm uygulanmasiyla
olusan yonetim anlayisidir.
Koruyucu

Simf Yoneticisi;

sunfta bulunan kisileri korumaya

cahsirlar.

Simftaki ogrencileri bagimh hale getiren bir yoneticilik turudur. Smif yoneticisi,
ogrencilerin

kendilerini

guvenli hissetmeleri,

yaptiklan

isten tatmin

olmalanm

saglamaya ve simfta bulunan ogrencilerin ihtiyaclanm karsilamaya cahsir.
Destekci Simf Yoneticisi, Ogrcncilerin ogretmenleri tarafmdan desteklendigi
yonetim anlaytsidir.
Birlikci

Smif

Yoneticisi;

ogrencilerin

kendilerim

yonetmelerine

denetlemelerine imkan saglar. Genel olarak takim cahsmasma onem verir.
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ve

Serbest Snuf Yoneticisi; bu tur yoneticiler ellerindeki yetkileri kullanmazlar.
Ogrcncilcr amaclanm kendileri belirler, sorunlanm kendileri cozerler.
Demokratik

Snuf Yoneticisi;

smifta

bulunan

ogrencilerin

ihtiyac

isteklerini en ust duzeyde karsilayan ve aym zamanda snufm amaclanna

ve

azami

duzeyde ulasmasim saglayacak duzenlemeleri gerceklestiren simf yoneticileridir. Bu
yoneticiler elestiri ve asagilamaktan kacmir, sorumluluklan paylasarak, paylastirarak
ogrencilerin

kendilerine

olan guvenlerini

gelistirmeye

cahsir.

Hata karsismda,

hatalanm diizeltmek icin onlan cesaretlendirir (Erdogan, 2001).

2.1.4. Suuf Ydnettcisinde Sahip Olmasi Gereken Nitelikler

Basaran (200l)'na gore, entelektuel ozellikler:
analiz yapabilme,

sentez yapabilme,

genel kultur, mantikh olma,

sezgi gucu, hayal kurabilme,

muhakeme

yapabilme, konsantre olabilme, acik olma gibi ozellikler.
Karakter

Ozellikleri: Dengeli olma, uyum, Dikkat, giriskenlik, hafiza gucu,

dinamiklik.ciddi

olma,empatim,saygm

ve samimi olma gibi ozellikler.

Sosyal Ozellikler: Dis gorunum, hitap edebilme, grubu anlayabilme, is disiplini, is
birligi, kendini yonetebilme, gibi ozellikler.
Ogretmen, smif icerisinde bir konuyu ogretmeye baslarnadan once konusunun
ne oldugunu

ve neden

ogretilmek

zorunda

Ogrencilerin bu konuyu ogrenmeleriyle
becerilerin

ogrencini11 gercek

oldugunu

bilmek

neler kazanacaklan,

yasamma

neler katacagi

durumundadir.

verilen bilgi ya da

yine, egitim

bilimleri

alamndaki bulgulara uygun bir sekilde hem ogrenenin hem de ogretenin gozuyle
irdelenmeli ye irdeleme sonucunda dogan pratik amaclar ogrencilerle paylasilarak,
ogretim bir ihtiyac haline getirilmelidir. Eger bir ogretmen snnfta bunlan surekli
uyguluyorsa egitim sisteminin ozel amaclandi gerceklestirmis sayihr. Aynca Basaran
olumlu ogretmen davramslanmda asagidaki gibi siralamaktadir.
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Olumlu Ogretmen Davramslari
Ogretmeni,
baslayarak

her davramsiyla

cocuklar, giyiminden

kendine

yuruyusune,

model olan ilkogretim
konusmasma

yillanndan

kadar ornek almaya

yatkm olduklanm soylernektedir (Basar, 1999).
Aynca bu konuda yapilan arastirma bulgularma dayanarak olumlu ogretmen
davramslanmda

Basaran karakter ve toplumsal

uyum yonunden

asagidaki

gibi

siralamaktadir.

Karakter Ydniinden

•

Ogrenmok ve ogretmekten haz duyar.

•

Enerjik, saghkli ve uretkendir.

•

Duygusal ve dusunsel olgunluga sahiptir.

•

Ozguven duygusu gelismistir.

•

Heyecan, kaygi ve gerginlikten uzaktir.

•

Ogrencilerini degerlendirmede nesnel davramr.

•

Cevresindeki insanlara sevgi ve ozen gosterir.

•

Ogrencileriyle beraber olmaktan mutluk duyar ve bu birlikteligi sevgi icinde
olumlu amaclara yonlendirir.

•

Coskulu, istekli ve duzenlidir.

•

Dogru ve yansizdir.

•

Sakin, hosgorulu ve sosyaldir:

•

insanlarla iyi iliskiler kurma becerisine sahiptir.

•

Esprili, mantikh ve duyarh olduklanm belirtmektedir (Basaran, 2001)

Toplumsal Uyum Yontlnden

•

Ogretmenligin

mesleki saygmhgmi

yukseltecek

bir kisilik oruntusune ve

uygar bir yasam anlayisma sahiptir.
•

Ogrencileri arasmda, bireysel farkhhklar nedeniyle ogrcnme guclukleri veya
davrams bozukluklan olabileceginin bilincindedir.

•

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

Ogrencileriyle egemen olmak kaygismdan kaynaklanan emredici bir anlayisla
degil, esit ve demokratik bir yaklasimla insancil iliskiler kurar.

•

Ogrencilerin bireysel varhklanm

ve ozgun kisilik ozelliklerini tamma ve

anlama yetisine sahiptir.
•

Anlamaya ve paylasmaya yonelik bir ogretim stiline sahiptir.

•

Ogrenme-ogretmc ilke ve yontemlerini etkili bir bicimde kullamr.

•

lslerine zamanmda ve duzenli olarak yapar.

•

Ogrencilerin bireysel gelisimlerini izler ve onlara bu surecte yardim eder.

•

Ogrencilerin goril~ ve onerilerine aciktir.

•

Ogretimi, ogrencilerinin ilgi, beklenti ve Ihtiyaclanna yonelik planlar.

•

Yapici ve yonlendirici bir disiplin anlayisma sahiptir.

•

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

•

Davrams sorunlanm,

ortaya cikmadan once sezebilecek mesleki ongoruye

sahiptir.
•

Kendini yetistirmeye ilgi ve duyarhhk gosterir (Basaran, 2001).
Ogretmenlerin

smif yonetiminde

etkin rol oynayabilmesi

hakkmda pek 90k bilgi ve beceriye sahip olmalan

icin liderlik

gerekmektedir.

Liderlik, bir

grubun davrarusi iizerinde etkili olmayi, grubu yonlendirmeyi, grup amaclanyla uye
amaclanm uzlastmnayi ve bunu degerlendirmeyi iceren bir kavram olarak ele almak
gerekmektedir (<;elik, 1999).
Liderlik uzerine yapilan tum tammlar incelendiginde liderin; grup icinde bir
kisi oldugu, grup icin amac belirledigi, grup davramslan

uzerinde etkili oldugu,

grubu yonlendirdigi, grubun amaclanyla uyelerin amaclanm uzlastirdrgi ve bunlan
de degerlendirdigi ·. gorulmektedir. Bu ozelliklerin tamarru, suuf yasammi bir orkestra
sefi gibi duzenleyip yonetmesi gereken ogretmenden de beklenen davramslardir. Her
ogretmen liderligi bilme ve smif icinde liderce davramslar sergilemelidir.
Davramsci liderlik kuramma gore, ogretmenlerin simf ici liderlik stillerinin
iki tipe

yonelmis

gerceklestirilmesine
ogretmenlerdir.

olacaga

soylenebilir.

Bunlardan

biri

Ogretim

digeri ise, ogrenci ilgi ve ihtiyaclanna

amaclannm

yonelmis olan lider

Goreve yonelmis ogretmenler, ogretim hedeflerine odaklanmis ve

bunu gerceklestirmek
dusunmek mumkundur.

icin suufta otoriter bir goruntu sergileyen
Goreve yonelmis ogretmenlerin,
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kisiler olarak

soz dinler, akilh, uslu

ogrenciler istedikleri bilinir. Simfta ogrenci ilgi ve ihtiyaclanna

yonelmis olan

ogretmenler ise ogrencilerinin ilgi, ihtiyac ve sorunlanna odaklanmis, empatik ve
katihmci · bir anlayis icerisinde smif ortammda demokratik davramslar sergileyen
kisiler olarak ifade edilebilirler (Baloglu, 20001 ).
lnsan davramsirn

degistirmek

amaciyla her turlu kavram ve sembolun

iletilmesi sureci olan iletisim, smif yonetiminde de onemli bir yonetsel terimdir.
Iletisimin pek cok degisik tammi yapilmaktadir.

Simf ortammda ise ogrencilerin

duygu ve dustmcelerini etkileyen, degistiren veya buna imkan tamyan eylemlerin
ttlmu iletisim kapsammda dusunulebilir (Acikalm, 1998).
Orgut ortammda iletisim formal ve informal olmak iizere iki sekilde isler.
Formal

yapisal acidan emir, bilgi ve kararlann

iletisim

Orgutlerde

formal iletisim her zaman informal

iletisimle

cift yonlt; akumdir.
desteklenir.

informal

iletisimse, orgiit uyelerinin kendi aralarmdaki kisisel ve sosyal iliskilere dayamr
(Bursalioglu, 1999).
Smif yonetiminde ogretmen-ogrenci
bir surectir,

Sunf yonetiminin

iliskileri bakimmdan iletisim onemli

boyutlanndan,

sozel ve sozel olmayan

iletisim

becerilerinin genel iletisim icindeki paylan; sozel % 15 (konusulan cumleler), ses
%30. (tonlama,

vurgu, telaffuz),

beden dili %55 ( mimikler,

bakis, mesafe)

oranmdadir. Ogretmenler snnf icinde geleneksel olarak sozel iletisimi on plana
cikarmaktadirlar.

Derslerin

sunumunda

oldugu gibi, simf yonetiminde

de sozel

iletisim daha cok kullarnlmaktadir. Ancak iletisimin % 85'ini sozel olmayan iletisim
isgal etmektedir (Selcuk, 2001 ).
Buna gore smif yonetiminde sozel olmayan
verilmesi,

ogretmen-ogrenci

ogretmenleri

algilamasi

bakirmndan onemlidir ve gereklidir. Simfta cgrenmenin olusabilmesi,

ogretmenin

ogrenciyi,

ogrencinin

kullamlmasina
iletisiminin

iliskileri

iletisime daha fazla yer

de ogretmenini

ve ogrencilerin

anlayabilmesi

ortak ve anlasihr bir dilin

yani iletisim surecinin iyi islemesine baghd1r. Ogretmen ogrenci
saglanmasi,

kaynakla

ahci

arasmda

ortak

bir

yasanti

alam

geli§tirebilmelt::ri anlamma gelir (Okutan, 1997).
Etkili bir smif ortammda ogrenciler

arasmda guzel duygular, konusma

ozgiirlugii, yapici tutumlar, basan duygusu gibi olumlu davranislar olusabilmesi icin
formal iletisirn, informal iletisimle desteklenmesi gerekmektedir.
Davrams

yonetimi,

simf yonetiminin

bagimh

degiskenlerinden

biridir.

Davrams yonetimi bireyin davranislan uzerinde denetim saglama isidir. Davramslan
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yonetmenin amaci, ogrencinin kendini kontrol eder hale getirilmesi olarak ifade
edilmektedir.
Ogretmenlerin smif ortammda basanli davrams yonetimi sergileyebilmeleri
icin her dersin akismda ogrencilerin ilgi ve ihtiyaclanm
gosterecegi

davramslan

kestirme,

gerektiginde

dikkate alarak, onlann

dikkatlerini

baska yone cekme,

yedekleme ve smtrlandirma gibi teknikleri bilmesi gerekir (Ozyurek, 1996).
Ozbay (200l)'a gore ogretmenlerin etkili simf yonetiminde gosterecegi tutum
ve davramslar asagidaki gibi siralanmaktadir.

2.1.6 Ogretmenlerin Etkili Snuf Ydnetiminde Gosterecegi Tutum ve
Davramslar
•

Smifta hazirhkli, planh ve kendine guvenli olmak.

•

Muhtemel sorunlara onceden hazirhkh olmak.

•

Sunf kurallanna dikkat etmek.

•

Simfta yapilan ilk faaliyetleri etkili ve basanli olarak yapmak.

•

Grup ve tum snuf cahsmalanm den«ede tutmak.

•

Etkili geri bildirim sunmak.

•

Profesyonel ama yerinde dost olmak.

•

Stirekli bir seyler vermeye hazir ve inanch oldugunu hissettirmek.

•

Basa cikma tekniklerini degisken ve asamah olarak kullanmak.

•

Tutarh ve mantikh olmak.

•

Tehdit savurmamak, gu9 kullanmamak ve adil olmak.

•

Ben iletisi iceren dil kullanmak.

•

Duzeltici, onanci, kolaylastmcr, yol gosterici olmak.

•

Asm kontrolun, asm hiz yapmak oldugunu bilmek.

•

Deger vermek, saygi duymak ve tesvik etmek (Ozbay, 2001).
Ogrencilcrin

liseli ve universiteli

olmasi hatta odetmenin
gereken

davraruslar

olmasi, ogretmenin

kidemi bile kritik durumlarda

konusunda

farkh

tercihler

aday ve ogretmen

ogretmenin

yapilmasina

sergilemesi

sebep olmaktadir.

Genelde kritik durumlarda ogretmenlerin nasil davranmasi konusunda, ogrencilerin
su andaki ogretmenlerden

gordukleri davrams kahplanna daha meyilli olduklanm

ortaya koymaktadir.
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Ogrenciler sert davramsh ogretmenleri sevmiyor, dolayisiyla dersini anlarmyor.

Alamnda yeterli olmayan veya konusunu iyi sunamayan ogretmen de ogrencinin
nazannda, simf yonetiminde babansiz konumda gorunuyor. Ozetle ogretmen-ogrenci
iliskilerini iyilestirecek unsurlann basmda ogretmen gelmektedir. Iliskilerin olumlu

ve iyi yonde ilerlemesi snuf yonetiminin basansnu artmr (Okutan, 1995).
Ogretmen ogrenci iliskilerinin saghkh oldugu basanh snuf yonetimlerinin
sergilendigi egitim orgutlerinde, derslere gonullu katihm vardir. istenmeyen ogrenci

davramslan asgari duzeydedir, bireysel ve orgutsel amaclar mumkun mesafede
yakmlastmlmaktadir,

dolayisiyla egitimin kalitesi de yuksektir.

2.1.7. Srmf Yoneriminde Disiplin ve Disiplin Modelleri
Disiplin; Genel anlamda disiplin kavrami, bir amacla bir araya gelmis insan
grubunun duzen icinde yasamasnu saglamak amaciyla secilip konulmus kurallan,
huktimleri ve bunlan uygulamasi icin alman onlemleri ifade eder (Santas, 2000).
Disiplin denilince genellikle akla ceza gelir. Ancak yukandaki tammda da
isaret edildigi gibi, disiplin sadece ceza vermekten ibaret bir is degildir. Disiplin,
olumsuz davramslann meydana gelmesini onlemek icin tutarh ve kararh
davramslarda

bulunmaktir. Disiplin, yapilan islerin belirli bir duzen

icinde

yuruttilmesidir (Erdogan, 2000).
Santas (2000)' a gore egitimde disiplini ozetle; egitimsel amaclan davramsa
donusturme surecinde ogrencilerden istenilen davramsi belirlemeye,

sergilemeye,

yinelemeye ve bunlan denetleyip sonuclanm degerlendirmeye yonelik etkinliklerin
tumu olarak tammlamaktadir. "Disiplin, mevcut yasa, kural, ilke ve duzenlemelere
uygun davranma" olarak tammlanabilir. Bircok ogretmen, ogrencilerdeki disiplinsiz
davramslann artisim, egitim ve ogrenmeyi tehdit eden tehlikelerden biri olarak kabul
etmektedir (Yigit, 2007). Egitim ortammda disiplin "ceza" ve "siki kontrol"
anlamma gelmez (Rosen, 2005). Ceza, yrkici davramsa tepkidir. Disiplin ise yikici
davrams ve bundan dogan tepkiyi onlemek icindir (Tertemiz, 2000) Disiplinde
onemli ilke, bireylerin kendi ihtiyaclannm karsilanmasmdan sorumlu olduklan ve
baska kisilerin davramslanmn bunu engellememesi gerektigidir (Tertemiz, 2000).
Disiplin konusu, smif ve okul yonetiminde uzun yillardir egitimcilerin karsi
karsiya oldugu bas edilmesi gtic sorunlardan bir tanesidir. Disiplin ile ilgili
gunumuze kadar yapilan tammlamalara bakildigmda en genel anlami ile disiplin, bir
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etrafmda bir araya gelmis insanlann belirli bir duzen icerisinde yasamalanm
amaci ile almrms onlemler, konulmus kurallar ve bunlarm uygulanmasi

.::;a.gmuuu\.

gelmektedir (Koktas, 2007).

, .•• uu.uuu«

Disiplin Modelleri

Rudolf Dreikurs Modeli (Sosyal Disiplin Modeli
Bu

modelde

olusturulmustur,
Ogretmcnin

disiplin

ogrencilerin

simf

ici

kavranu

Rudolf

Dreikurs

kendi disiplinlerini

sureclerde

bunlan

(1982)

gelistirmeleri

dikkate

almasi

tarafmda

esasma dayamr.

gerekir.

lstenmeyen

davramslar, tamnmak, dikkat cekmek, guc aramak, intikam almak ve yetersizlik
gostermek

gibi hedeflere

ulasmak

icin yapilan

girisimler

olarak gorulmelidir.

Ogretmcn, bunlan fark etmeli ve bunlarla bas edebilmelidir. Bazi insanlar, disiplin
saglamayi,

cansma

dusunebilir.

veya

Cocuklar

davrams

ise, genelde

bozuklugu
disiplini,

karsismda
yetiskinlerin

cezalandirma
koydugu,

olarak

kurallanm

anlamadiklan karmasik bir oyun olarak algilar.
Bu modelde ogrencilere dtmyanm gercekleri ogretmenlerce gosterilmesi
geregi vurgulannustir. Ancak bu yolla ogrenciler davramslanndan

sorumlu olmayi

ogrenirler. Ornegin; sunfim temiz tutmak, copleri yere atmamak vb. Ogrenci akilci
sonuclarla davranislar hakkmda bilgilendirilir ve istendik davramslarda bulunmalan

icin ogrencilere yardim edilir (Tertemiz, 2006).

2- William Glasser Modeli (GereeklikTerapisi Teorisi)

Glasser, 1985 oncesi ve sonrasi olmak uzere iki disiplin modeli ortaya atnustir
(Glasser,1990).

1985 oncesi

konulanyla

ilgili

kurallanmn

kacmilmaz

belirtmektedir.

toplantilann

modelde,
etkili

olacagim

'

iyi secenekler
'

davramslar

savunmaktaydi,

ve kuralara uyma konusunda

Ogretmenler.ogrencilere

vurgulanrnalidir.

snnf kurallan,

kararhhgm

ve disiplin

Glasser,

sunf

sart oldugunu

sunmah ve sorumluluklar

Glasser'in yaklasmnnda temel ilke, istenmeyen davrams gosteren

bir ogrencinin bunun sorumlulugunu uslenmesidir. Bu modelde eger ogrenci isterse
akh basmda, mantrkh olabilir ve davramslanni kontrol edebilir. Glasser, ogrencilerin
mannkli varhklar olduguna, isterlerse davramslanru kontrol edebileceklerine inamr.
Ogrenciler

kotu

secenekler

yerine,

1y1
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seceneklere

yonelmede

sik

sik

Ogrencinin

uygun tercihler yapmasmda

rehberlik,

ogretmenin

gorevidir ((elik, 2008).

3- Jacob S. Kounin Modeli (Dalga Etkisi); Kounin Modeli

Kounin (1977) cahsmasmda,

suufta disiplin saglamada kaos teorisinde

edilen dalga etkisinin onemine dikkat cekmektedir. Kounin'e
ogrencinin

istenmeyen

davramsim

duzeltince,

soz

gore ogretmen, bir

bu durum, diger ogrencilerin

de

davramsmi etkiler. Kounin'in dalga etkisi uzerindeki arastirmasi, ders srrasmda bir
gun bir ogrencinin gazete okumasma karsi 91kt1g1 sirada baslanustir. Birden, sunftaki

diger ogrencilerin davrarusmda bir farkhhk gozlemistir. Ogrenciler, daha dik olarak
oturmuslar ve dersi daha dikkatli dinlemeye baslarruslardir. Bu modele gore
ogretmen, . konular arasmda yumusak bir ge9i~ yapmali, dersi yanda kesip askida
birakmamah, sirasiz ve duzensiz bir bicimde konudan konuya gecmemelidir (Ergun,
2011).

4- Frederic Skinner Modeli (Davrams Degi~tirme Modeli)

Yeni Skinner Modeli: Skinner, ogrenme konusunda davramsci teorinin
temsilcileri arasmda yer ahr Kendisi bir okul ve snuf disiplin modeli onermemistir.
Skinner'e gore davrams degi~tirmede izlenecek temel yol odul-ceza yontemidir.Ona
gore sistematik olarak odullendirilen davrarns, ogrencilerin istenen yonde
davraruslanm sekillendirmektedir. Ogretmen, istenen davramsi odullendirirse,
ogrenci aym davramsi tekrar etme egilimi gosterir. Ogretmenler, ogrencilerin olumlu
davramslar gelistirmeleri icin sozlu yorum, yuz ifadeleri, mimik, gulumseme, hos
soz.not ve yildiz gibi odul ve pekistirecler vererek ilgi ve cabayi arnrabilirler.
Odullendirilmeyen, goz ardi edilen ve ceza verilen davrams ise zayiflar ve
soner.Ceza, istenmeyen davramsm yok olmasi icin olumlu pekistireclerden daha
cabuk etkisini gosterir.
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5) Marlene Canter Modeli (Kendine Giivene Dayah Disiplin)

Canter

Modeli; Canter

(1976)

modelinin

esasi,

davramslar sergilemesi geregi uzerinde yogunlasmaktadrr.

ogrencilerin

sorumlu

Aile ve toplum icin bu

sartnr. Ogretmenler, disiplini saglamak icin ilk derste beklenti ve duygulanm acikca
belirtmeli,

belirlenecek

simf kurallanm

bir yere asmah ve bu konuda

davranmahdrrlar. Canter, ogretmenin basansizhgmm

israrh

sebebini, disiplini saglamadaki

basansrzhgi olarak gormektedir. Canter, disiplini siki kontrol ve ogrencilere insanhk
d1~1 davranma degil, insancil ogrenme ortami saglayarak, psikolojik guvenlik ve
yetenekleri genisletecek bir gereksinim oldugunu savunmaktadir.

6) Hiam Ginnot Modeli (Etkili Iletisim Odakh Model)Ginott Modeli

Ginott (197l)'a gore.disiplin, bir dizi kucuk zaferlerden meydana gelir ve disiplini
saglamada en onemli faktor ogretmendir. Ogretmen, ogrencilerinde gormek istedigi
davramslar icin oncelikle kendisi iyi bir model olmahdir. Ginott, ogrenci istenmeyen
bir davrams sergilediginde ogrencilere kesinlikle "aptal", "tembel", "sorumsuz" gibi
kelimeler kullanmak yerine, dogrudan davrarus uzerinde yogunlasarak durumla ilgili
"ben mesajlan"
geregini

(ben hayal kmkhgma

vurgulamaktadir.

Haim

ugradim, ben kizgimm gibi) gondermesi

Ginott,

ogrencilerle

uygun

etkili bir iletisim

kurulmasmdan yanadir. Her durumda, simftaki bir krizi arttirmak ya da azaltmak,
ogretmcn tepkilerine baghdir. Bilincli yada bilincsiz olarak ogretmen, ogrenciler
istenmeyen

bir davrams

sergilediginde

onlan

"haylaz",

"tembel",

"curuk"

vb

sifatlarla etiketlemekten kacmmahdir (Yilmaz, 2008).

7) Lee Jones & Fred Jones Modeli (Snuf Ydnetimi Modeli)

Jones'in disiplin modelinin temel kaynagi, ogrencilere kendilerini kontrol
etme yonunde destek saglamaktir.

Jones (1979), tipik bir sunfta ogretmenlerin,

ogretim zamanmm yaklasik % 50'sini, gorevi yapmayan veya diger ogrencileri
rahatsiz

eden

ogrencilerle

ugrasarak

gecirdiklerini

ileri

surmektedir.

Basilca

istenmeyen davraruslar ise, izin almadan konusma, gurultu yapma, baskasmm yerine
oturma gibi genel davramslardtr.Ogretmen,
kullanarak, ogrenciyi cesaretlendirerek

sistematik olarak vucut dilini etkili

ve bireysel yardim sunarak zaman kaybim
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onleyebilir. Etkili vticut dili, vucudun durus sekli, goz kontagi, yuz ifadeleri, sinyal
gonderme, fiziksel yakmhk ile saglanabilir. Ogrenciyi ise yogunlastirma,

uygun

davranmasmi tesvik etme, motive etme ogrencinin iyi davranmasma yardimci olur.
"Hepiniz

45 dakika

arkadaslanruzla

veya daha az zamanda

konusma hakki kazanacaksimz,"

isi bitirirseniz,

son

10 dakika

gibi sozlerle cesaret verilebilir.

Ogrctmenler, ogrencilere bireysel yardim saglarsa, onlar da isi tamamlamaya daha
fazla yoneleceklerdir (Ergiin, 2011 ).

8) Fritz Redl ve William Wattenberg Modeli

Redl ve Wattenberg

(1959)

ogrencilerin

smif icindeki

davrarnslanru

etkileyen psikolojik ve sosyal faktorleri aciklamislardir. Bu modele gore, istenmeyen
davrams, simfta 90k cabuk olarak yayihr. Ogretmen, istenmeyen davranisa mudahale
etmeden once yayilma potansiyelini degerlendirmelidir.

Yayilma potansiyeli yuksek

ise, ogretmen,

Bu konuda

derhal

duruma

mudahale

etmelidir.

onerilen

bazi

stratejiler, goz kontagi, bas sallama, yamna yaklasma, mizah yoluna basvurma gibi
yollardir.

Eger davramsm

yayilma potansiyeli

dusuk ise, davranis

gormezden

gelinebilir veya dogru davramsm ne oldugu belirtilebilir (Yilmaz, 2008). Redl ve
Wattenberg'e

gore, insanlar grup icinde, bireysel olarak davrandiklanndan

davranmaktadirlar.

Ogretmcnlcrin,

grup dinamiginin

farkh

farkmda olmasi, etkili smif

yonetimi icin onemlidir. Bu modele gore su tekniklerle ogretmen grubu kontrol altma
alabilir:Kendi

kontrolunu

kaybetmeme,

duruma gore yardim sunma, istenmeyen

davramsm altinda yatan psikolojik, zihinsel ve ahlaki gelisim gibi faktorlerin ne
oldugunu degerlendirme.Redl

ve Wattenberg,

yakm

ogrencileri

davranmasmm

diger

ogretmenin

belli ogrencilere

kiskandtrabilecegini ve odul verirken

gercekten nitelikli 9ah~malara verilmesi gerektigini vurgulamaktadir.
ogrencilere kendilerinden ne beklendigi ve davramslanmn

gore

davranmayip,

kendisini

ogrencinin

yerine

hissettiklerini dusunerek smiflannda olumlu iklim yaratabilirler.
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Bu modelde,

sonuclannm ne olacagi

dersin basmda 90k acik ve net olarak belirtilmelidir.Ogretmenler,
duygulanna

fazla

yalmzca kendi
koyarak

ve ne

9) Thomas Gordon Modeli (Ogretmen Merkezli Model)

Gordon'a gore, istenmeyen davramslar acik ve kiskirtici olmayan iletisimle

azaltilabilir. Modelin

ozti kansik bir durumda

sorunun

kime

ait oldugunun

belirlenmesidir. Sorun ogrenci kaynakh ise ogretmen, bir damsman ve aktif dinleme
( empatik dinleme) yolunu kullanarak, ogrenciye kendi sorununa kendisinin cozum
bulmasma yardnn eder. Sorun ogretmene aitse, ogrermen ve ogrenciler ortak olarak
coztlm

uretmelidir.

saglanamayacagim

Gordon.smifta
ileri

surer.Otoriter

disiplinin
disiplinin

sadece

odul

ogrenci

ve

uzerindeki

ceza

ile

olumsuz

etkilerine dikkati ceker.
Gordon, kaybeden yok teknigini onermektedir. Bu teknik, ogretmen ve ogrencinin
karsihkh iliski icinde esit katkilanna dayanan alti basamakli bir tekniktir.
l-Sorunu tammlama
2-0lasi cozum yollan uretme (ogretmen ve ogrcnciler aym sayida fikir sunarak)
3-Qozumleri degerlendirme
4-En iyi cozumun hangisi olduguna karar vermek

5.., Tercih edilen cozum onerisinin nasil uygulanacagmi belirleme
6-Qozfunun basansmi degerlendirme (Ergun, 2011 ).
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BOLUMIII
3.1 YONTEM

Bu bolumde arastirma modeli, arastirmanm uygulandigi calisma grubu, veri
toplama araclan, verilerin toplanmasi

ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer

verilecektir.

3.2. Veri Toplama Ydntemlerl

Yonetim; belirli bir takim amaclara ulasmak icin basta insan kaynaklan
olmak iizere, parasal kaynaklan, demirbaslan, alet-techizat, hammadde ve yardtmci
malzemeler ve nihayet zaman faktorunu birbirleriyle uyumlu ve etkin kullanmaya
olanak verecek kararlar alma ve bunlan uygulatma sureclerinin toplami seklinde
ortaya cikar (Simsek, 2005). Yonetim; belirli hedefleri gerceklestirmek icin bir araya
gelmis iki ya da daha fazla kisinin meydana getirdigi bir grup faaliyeti ya da sosyal
bir olaydir (Eren, 2006).
Bu
kullamlmistrr.

arastirmada,
Betimsel

betimsel

yontemlerden

yaklasimlar,

genelde

verilen

'' okul

survey''

bir durumu

yontemi

aydmlatmak

standartlar dogrultusunda degerlendirmeler yapmak ve olaylar arasmda olasi iliskiler
ortaya cikartmak icin yapihrrCepni, 2007).
Betimsel
kurumlann,

yaklasim

gruplann

tiirlerinden

ve cesitli alanlann

cahsir. Okul personelin

yasayislan,

survey

yonterni;

olaylarm,

ne oldugunu betimlemeye

simf icindeki davramslan,

objelerin,
aciklamaya

egitim -ogretim

etkinlikleri, birbirleriyle ve toplumla olan iliskileri dunya gorusleri ve butun bu
degiskenler arasmdaki iliski ve etkilesimler okul surveyleri yoluyla cahsilabilecek
birer arasurma konusudur (Kaptan, 1998)

27

3.3. Evren
Bu arastirmamn evrenini Giresun ili Piraziz ilcesindeki Mesleki ve teknik
orta ogretimde okuyan lise -U9 ve dorduncu siruflar olusturmaktadir.

3.4. Orneklem
Arastirmanm

omeklemi ise, Piraziz ilce merkezinde bulunan mesleki ve

teknik orta ogretimde okuyan ogrenciler arasmdan tesadufu omekleme yontemiyle
secilen 200 ogrenci arastirma grubunu olusturmaktadir.

3.5. Veri Toplama Araci
Bu arastirmada,
uzmanlarmca

veri toplama

araci olarak kapsam

Nural E, (2006). "Ortaogretim

Dersi Ogretmcnlcrindcn

Kurumlarmda

ve gecerligi
Ogrcncilcrin

konu

Meslek

Bekledikleri ve Gozledikleri Simf Yonetim Davraruslan"

K.T.-0.Egitim Bilim Bolumu, Trabzon. Tarafmdan gelistirilen veri toplama aracmdan
yararlamlarak

amaca uygun yapilandmlrms

ankettir. Arastirmada

kullamlan veri

toplama araci arastirmada kullamlmadan once ilgilesim katsayisi olarak 0,86 olarak
bulunmustur.

On uygulama sonuclanna

gore aracm guvenirliginin yuksek oldugu

sonucuna vanlrrustir.
Aynca uygulama
amaciyla hazirlannus
ogretmenlerinden

esnasmda

aciklama ve demografik

bilgi toplama formu da kullamlacaktir.

davrams

beklentilerinin

bilgileri toplamak
Anket, ogrencilerin

yer aldigi yirmi durum cumlesi her

duruma dort davrams cumlesi ve her davrams cumlesinin karsismda beklentilerin
siklik dereceleri "Hicbir Zaman", "Cok Az", "Ara Sira" ve "Her Zaman" secenekleri
yer almaktadir. Bilgi toplama form anketinde bulunan kararsizim secenegi; anketin
guvenirligi

ve

kesin

sonuclara

ulasma

acismdan

anketten

cikartilrmsnr.

Cikan verilerin boylece daha guvenli dagihrm saglanmistir.

3.6. Verilerin Analizi Iein istatistiki Teknikler
Bu arastirmamn verileri WiNDOWS/SPSS

10,0 paket programi ile analiz

edilerek elde edilen verilerin 9oz-Umlenmesinde frekans ve yuzde degerleri t testi
tekniginde yararlarulnustir.
Dagrtilan anketler istatiksel islemlerde anket formundaki duzeyler, her
zaman (4) ara s1ra(3),9ok az (2) hicbir zaman (1) olarak puanlandmlnnstir.
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BOLUMIV

4.1. BULGULAR VE TARTISMA

Ogrcncilcrin Cinsiyetine gore Atolye ve Dersliklerde Ogretmenlerden
Davrams Beklentileri.
Bu bolumde; Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlarmda ogrenim goren
ogrencilerin meslek dersi ogretmenlerinden bekledikleri olumlu davraruslar ile ve
gozledikleri olumlu ve olumsuz suuf (Atolye)yonetimi davramslanna iliskin
bulgular, arastirmada yer alan sorulara verilen yamtlara gore yorumlanrmsnr.
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Tablo 1. Ogretmen Simfa Girdiginde, Ogrenciler Ayakta ve Gurultu Yapiyorsa,
Ogretmen Davramsma Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagihrm.
Gozlenen
Davramslar
Hi9bir zaman

Mernnuniyetsizligini
Bakislanyla Hissettirir.

<;ok az
Ara srra
Herzaman
Hi9bir zaman

Kapmm Onunde Durur,
Ogrencilerin Y erlerine

<;ok az
Ara sira

Oturmalanm Bekler.
Her zaman

Beklenen

f

%

f

%

9

5

45

23

45

23

30

16

73

37

54

28

68

35

64

33

54

28

31

16

42

21

50

26

88

45

62

32

12

6

53

27

20

10

6

3

66

34

16

8

51

26

23

12

59

30

152

77

50

26

146

75

55

28

32

16

69

35

12

6

22

11

5

3

.

Hicbir zaman
Uygun Bir Dille, Yumusak
Bir Tavirla Ogrcncileri

<;ok az

Uyanr.
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Kizar, Bagmr ve Gerekli
Cezayi V erir.

Cok az
Ara sira
Her zaman
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Tablol 'de Ogretmen snufa girdiginde ogrenciler yerlerine oturmamis, ayakta

ve gurultu yapiyorsa, Bu durum karsismda ogretmenin tutumuna iliskin ogrenci
beklentileri ve gozlemleri;Mernnuniyetsizligini bakislanyla hissettirir, cevabnn
ogrenciler; hicbir zaman % 32 ara srra %28, her zaman %23,9ok az %16,
oranlannda ogretmenlerden
davramsi; ara sira %37,

beklemektedirler

Ogrenciler,

ogretmenlerin

bu

hicbir zaman %35 90k az %23 ve her zaman %5

oramnda gosterdikleri cevabnu vermislerdir.
Kapuun onunde durur, ogrencilerin yerlerine oturmalanm bekler, Cevabmi
ogrenciler, ara srra %32, her zaman %27, 90k az % 26, hicbir zaman %16, oranmda
ogretmenlerden

beklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; ara sira

%45, hicbir zaman %28, her zaman %6, 90k az %21 oranmda gosterdikleri cevabim
vermislerdir.
Uygun bir dille, yumusak bir tavirla ogrencileri uyanr, cevabim ogrenciler
her zaman %77, 90k az %12, ara sira %8. hicbir zaman%3, oranlannda
ogretmenlerden beklemektedirler Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; hicbir
zaman %10, ara sira %26, her zaman %30, 90k az %34 ve orarunda gosterdikleri
cevabmi vermislerdir.
Kizar, bagmr ve gerekli cezayi verir, cevabini ogrenciler her zaman
%3. 90k az %16, ara sira %6, hicbir zaman %75, oranlannda ogretmenlerden
beklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; ara sira %35, 90k az %28,
hicbir zaman %26, her zaman % 11 oraninda gosterdikleri cevabim vermislerdir,
Ogretmen snufa girdiginde,

ogrenciler yerlerine oturmamis,

ayakta ve

gurulttl yapiyorsa; ogrenciler, "Uygun bir dille, yumusak bir tavirla uyanlmayi"

en yuksek dtizeyde,

K1zar,

11

bagmr ve gerekli cezayi verir. 11 Davramslannda en

dustik duzey beklenmektedir.

Ogrencilerin bu beklentilerine karsi ogretmenin, "Kapuun onunde
durur, ogrencilerin

yerlerine

oturmalanm bekler.

11

davrarusiru en yuksek

duzeyde, "Memnuniyetsizligini bakislanyla hissettirir." davramsuu ise en dusuk
duzeyde, sergiledigini gorulmektedir.Ozbay

da ogrencilerin istenmeyen durumlan

karsismda ogretmenlerin; sevecen, hosgorulu sosyal ve insancil olmalan gerektigine

deginmektedir (Ozbay, 2001).

31

Tablo 2. Ogretmcn, Derse Basladiktan

Sonra, Ge9 Gelen Ogrcnciyc.Ogretmenin

Davrarnsma Gore Ogrenci Goruslerinin Dagilum.

Davramslar
Hicbir

Gozlenen

Beklenen

f

%

f

%

4

2

1

1

22

11

8

4

44

22

10

5

128

65

181

91

44

22

51

26

58

30

56

28

77

39

74

37

17

9

19

10

101

52

163

82

68

35

27

14

25

13

8

4

2

1

2

1

22

11

35

18

40

20

49

25

80

40

50

25

56

28

65
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zarnan
Nedenini Sorar. Bir Daha Ge9

Cok az

Kalmamasim Soyleyerek
Oturrnasma izin V erir

Ara sira
Her zarnan

Hi9bir
zarnan
Derse Kabul Ge9 Kagidi Almasi

Cok az

Icin ldareye Gonderir
Ara sira
Her zarnan

Hi9bir
zarnan
C::ok az
Ara sira
Hicbir Sekilde Derse Alrnaz
Her zarnan

Hi9bir
zarnan
Ahskanhk Haline Getiren

Cok az

Ogrenciyi cezalandmr
Ara sira

Her zarnan
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Tablo 2'de

Ogretmen, Derse Basladiktan Sonra, Ge9 Gelen Ogrenciye,

Ogretmenin Davramsma Gore Ogrenci Goruslerinin Dagihmi.
Nedenini sorar, bir daha gee kalmamasnu

soyleyerek oturmasma izin verir,

cevabim ogrenciler; her zaman %91, 90k az %4, ara sira %5, hicbir zaman %1
oranlannda

ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler,

ogretmenlerin

bu

davramsi; her zaman %65, ,ara sira %21, 90k az %11 ve hicbir zaman %2 oranmda
gosterdikleri cevabim vermislerdir,
Derse kabul (gee) kagid; almasnu icin idareye gonderir, cevabmi ogrenciler;
her zaman %10, 90k az % 28. ara srra %37, hicbir zam; in %26 oranlannda
Ogretmenlerden beklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsiher zaman
%9, hicbir zaman %22 90k az %30 ve ara sira %39 oramnda gosterdikleri cevabiru
vermislerdir,
Hicbir sekilde derse almaz, cevabmi ogrenciler; her zaman %1, ara sira %4,
90k az %14 ve hicbir zaman %82. oranlannda

ogretmenlerden

beklemekledirler

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davranisi, her zaman %1, ara sira %13 90k az %35ve
hicbir zaman %52 oranmda gosterdikleri cevabnu vermislerdir.
Ahskanhk

haline getiren ogrenciyi cezalandmr,

cevabnu

ogrenciler;

her

zaman %33, 90k az %25, ara sira %25 hicbir zaman %18 oranlannda ogretmenlerden
beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; ara sira %40, her zaman

%28,9ok az %20 ve hicbir zaman % 11 oranmda gosterdikleri cevabmi vermislerdir,
Arastirma kapsamma giren ogrenciler, ogretmenlerinden
sorar bir daha gee kalmamasim soyleyerek oturmasma

en fazla nedenini

izin verir. Beklentisi

icerisindeler. Tabloda goruldugu gibi, ogretmenden sonra smrfa gelen ogrenci, bu
davrarusmm

nedeninin

sorulmasmi

ve . yerine

oturmasma

izin

verilmesini

beklemekte, derse kabul edilmemeyi hicbir zaman istememektedir. Ogrencinin

sozu

edilen duruma

fakat

iliskin gozlemleri

de beklentileriyle

aym yonde oldugu,

beklentileri karsilayacak duzeyde olmadrgi tablodan anlasilmaktadir.
Ogrencininyanlrs

davramslanm . olumlu yonde degistirecek ogretmenlerdir.

Ogretmenler esnek davranma, model olma,. suufta istenen davramslan

cogaltmak

yoluyla istenmeyeni azaltmak, ogretmenlerin davrams bicimine baghdir. Davrams
yonetimi

smif yonetiminin

bagimh degiskenlerinden

biridir. Davrams yonetimi

bireyin davranislan uzerinde denetimsaglama isidir. istenmeyen davramslan onleme
ve istendik davramslan yerlestirme rol model durumunda ki ogretrnenlerin liderlik
davramsi sergilemesine. baghdrr.
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Table 3. Dersin Islenisi Sirasinda

Simf Ortamiru Bozan Ogrencilerc, Ogretmenin

Davrams. Bicimine Gore Ogrencilerin goruslerinin Dagihrm.
Gozlenen
Davramslar
Hicbir zaman

Beklenen

f

%

f

%

14

7

19

10

48

24

31

16

76

39

56

28

59

30

94

47

8

4

25

13

27

14

34

17

106

53%

79

40

59

30

60

30

9

5

5

3

29

15

23

12

67

34

49

25

91

46

123

62

78

40

96

48

78

40

76

38

39

20

9

5

2

1

19

10

Tum Ikazlara Ragmen
Davramslanm
Surduruyorsa Disan

Cok az
Ara sira

Cikanr.
Her zaman
Hi9bir zaman

Ogrencilerin Y erlerini
Degistirir

<;ok az
Ara srra
Her zaman
Hicbir zaman

Ogrencileri Sozlu Olarak
Uyanr. (Tath sert)

Cok az
Ara sira
Her zaman
Hi9bir zaman

Ogrencileri Cezalandmr.
(Disipline verir)

Cok az
Ara sira
Her zaman
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Tab lo 3 'de Dersin isleni~i Sirasmda

Smif Ortammi Bozan Ogrcncilere,

Ogretmenin Davrams Bicimine Gore Ogrencilerin goruslerinin Dagilmu,
Tum ikazlara ragmen davrarnslanru
ogrenciler,

surduruyorsa disan cikanr, cevabini

her zaman %47, 90k az %16, ara sira %28, hicbir zaman %10

oranlananda

ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler,

ogretmenlerin

bu

davrarusi; her zaman %30, ara stra %39, 90k az %24 ve hicbir zaman %7 oramnda
gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Ogrcncilcrin yerlerini degistirir, cevabini ogrenciler; her zaman %30, 90k
az

%17ara

srra

beklemektedirler.

%40,

hicbir

zaman

%13,

oranlannda

ogretmenlerden

Ogrcnciler, ogretmenlerin bu davramsi; ara sira %53, her zaman

%30, 90k az %14 ve hicbir zaman %4, oramnda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Ogrencileri sozlu olarak uyanr, cevabini ogrenciler; her zaman %62 90k az
%12, ara stra %25, hicbir zaman %3 oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler
Ogrencilcr, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %46, sik %15, ara sira %34 ve
hicbir zaman %5 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Ogrcncileri disiplin kuruluna gondererek cezalandmr,

cevabini Ogrcnciler,

hicbir zaman %48, 90k az %38 her zaman %10 ve ara sira %5, oranlarmda
ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler,

ogretmenlerin

bu davrarusmi

her

zaman % l .cok az %40, ara srra %20 ve hicbir zaman %40 oramnda gosterdikleri
cevabini vermislerdir.
Ogrenciler cesitli olumsuz durumlar karsismda
uyanlmayi

beklemektedirler.

Ogrenciler

cesitli olumsuz

sozluk uyarmasmi disiplin kuruluna gondermemelerini

sozlu olarak (tath sert)
tavirlanyla

ogrencileri

beklemektedir. Ogrencilerin,

ogretmenin bu durum karsmdaki davramsma iliskin gozlemlerinin

de ayni yonde

oldugu anlasilmaktadir.
Ogretmenlerin

smif

ortammda

ogreticilik

rolunun

yam

sira

birde

yoneticilik rolu vardir. Ogrctmen her bireye hi tap edebilmeyi; ogrencileri yetenekleri
yonunde dinamik tutabilmeyi ve smif disiplini saglamayi her ogretmenin yapmasi
gereken onemli bir smif yonetim konusudur.
Harris'e

vardir. Ogrenci

gore, Ogrcncilerin yanhs davramslanmn

nasil davranacagmi

bilmedigi

ii<; temel nedeni

icin yanlis yapar.

Ogrcnci

davramsmi bilir, zamamm bilmez, Davrams ve zamamm bilir, ara sira unutur,
cogunlukla hatasmm farkmda degildir (Basar, 1999).
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Tablo4.

Dersin

islenisi

Sirasmda,

Dersle

ilgilenmeyen,Uyuyan

Baska

Islerle

ilgilenen Ogrencilere, Ogretmenin Davrams Bicimine Gore Ogrenci Goruslerinin
Dagihrm.
Gozlenen
Davranislar

Beklenen

f

%

f

%

3

2

7

4

13

7

8

4

57

29

24

12

126

63

161

81

70

35

11

6

60

30

34

17

64

32

75

38

4

2

80

40

27

14

11

6

57

29

19

10

79

40

53

27

33

17

117

59

95

48

126

63

61

31

46

23

33

17

21

11

9

5

7

4

..

Hicbir zaman

Ogrenciyi Sozle Uyanr,
Derse Katilmuru Saglar.

<;ok az
Ara srra
Her zaman
Hicbir zaman

Ogrencinin Disan
Cikmasma Izin V erir

Cok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Davramsm Nedenlerini
Arastm, Yardim Olur

<;ok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Bu Tur Ogrencileri
Kesinlikle Uyanr

Cok az
Ara srra
Her zaman
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Tab lo 4' de Dersin islenisi sirasmda, dersle hie ilgilenmeyen, uyuyan veya
baska islerle ilgilenen ogrencilere, ogretmenin davrams bicimine gore ogrencilerin
beklenti ve gozlemlerinin dagilmu; Ogrenciyi sozle uyanr, derse katilimim saglar,
cevabini ogrenciler, her zaman %81, ara sira %12, 90k az %4 ve hicbir zaman %4
oranlannda

ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler,

ogretmenlerin

bu

davrarusi, her zaman %63, ara srra %29, 90k az %7ve hicbir zaman %2 oramnda
gosterdikleri cevabim vermislerdir. Ogrencinin d1~an cikmasma izin verir, cevabmi
ogrenciler, Her zaman %40, sik %17, ara sira %38, hicbir zaman %6 oranlarmda
ogretmenlerden beklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman
%2, sik %32,9ok az %30 ve hicbir zaman %35 .orarunda gosterdikleri

cevabim

vermislerdir.
Davramsimn
nedenlerini arastmr yardimci olur, cevabmi Ogrcnciler; her
,··
.
zaman %59, 99kaz %10, ara sira %27, hicbir zaman %6 oranlannda ogretmenlerden
beklemektedirler.
Ogrenciler,
ogretmenlerin bu davramsi; ara sira %40 her zaman,
.
' .
,.
.

.

.

.,

'

sik, %29 %17vf,her.zan~an %14 oranmda gos,terdikleri cevabim vermislerdir.
Butur ogre.µciler,i
kesinlikle . uyanr,
.
;'

.,

cevabnu
ogrenciler, hicbir zaman %63,
··,
'

her zaman %4., sik %23, ara sira %11, oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler.
Ogrenciler, ogret111eplerin bu davramsi her zaman %5, 90k az %31, ara srra %17 ve
hicbir zaman %4? oramnda gosterdikleri cevabmi vermislerdir.
Dersle hie ilgilenmeyen

uyuyan

Ogrcnciler,

ogretmenlerden;

kendilerini .uyanp derse kanlmasmi

davramslanndan

dolayi cezalandmlmayi

bu davramslan karsismda
saglamayi beklemekte,

istememektedirler.

bu

Ogrenci gozlemlerinin

de ogretmenlerin bu dogrultuda tavir gosterdiklerini ortaya koymustur.
Tablo 4'de gorµldugil gibi ogrenci
arasmda anlamh
tavirlanyla
.
...

'

'.

bir fark olmadigi

ogrencileri
-.
.
;

beklemektedir.

sozlu
.

davramsi

anlasilmaktadir.

uyarmasnn
..
·:.
.
'

disiplin
'

beklentileri

ile gozlemleri

Ogrenciler

cesitli olumsuz

kuruluna
;

gondennemelerini
-.

Og.rencilerin, ogret.menin bu .durum karsmdaki davramsma iliskin
I

,

,

·•

gozlernlerinin de ayni yonde oldugu anlasilmaktadir.
Ogrctmenlerin suufortammda basanh davrams yonetimi sergileyebilmeleri
icin her dersin akisinda ogrencilerin ilgi ve ihtiyaclanm
gosterecegi

davramslan

kestirme,

Yedekleme ve simrlandrrmagibi

gerektiginde

dikkate alarak, onlann

dikkatlerini

baska yone cekme.

teknikleri bilmesi gerekir (Ozyurek, 1996).
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Tablo 5. Butun Cabalanna

Ragmen, Dersin Y eterince Anlasilmadigmi

Anlayan

Ogretmenin Davrarns Bicimine Gore Ogrenci Goruslerinin Dagihrm
Gozlenen
Davraruslar
Hicbir zaman

Bir Tekrar, Ozetya da

<;ok az

Beklenen

f

%

f

%

6

3

4

2

22

11

11

6

72

36

29

15

99

5

156

78

45

23%

25

13

54

27

41

21

73

37

69

35

26

13

65

33

39

20

12

6

77

39

28

14

55

28

67

34

28

14

93

47

86

43

145

73

57

29

31

16

35

18

11

6

21

11

11

6

UygulamaYapar.
Ara srra
Her zaman

Hicbir zaman

Iyice Anlarms Ogrencilere

Cok az

K1sa Tekrar Yaptmr.
Ara srra
Her zaman

Hi9bir zaman

Yontem ve Arac-

Cok az

Gereclerini Y eniden
Gozden Gecirir.

Ara sira

Her zaman
Hicbir zaman

Ogrenenlerle Yetinir,

Cok az

Derse Devam Eder.
Ara srra
Her zaman
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Tablo 5'de Butun cabalanna ragmen, dersin yeterince

anlasilmadrgrm

anlayan, ogretmenin davrams bicimine gore ogrcncilerin beklenti ve gozlemlerinin
dagihrm;
Kisa bir tekrar, ozet ya da uygulama yapar, cevabini ogrenciler, her zaman
%78, ara srra %15, 90k az %6 ve hicbir zaman %2 oranlannda
beklemektedirler.

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi, her zaman %50, ara stra

%36, 90k az %11ve hicbir zaman %3 oramnda gosterdikleri cevabuu vermislerdir.
Iyice anlarms ogrencilere kisa tekrar yaptmr , cevabnu ogrenciler. Her zaman %33,
90k az %21, ara sira %35, hicbir
beklemektedirler.

zaman

%13 oranlarmda

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %13,ara sira

%37,9ok az %27 ve hicbir zaman %23 oramnda gosterdikleri cevabmi vermislerdir,
Yontem ve arac-gereclerini

yeniden gozden gecirir. Cevabnu Ogrenciler;

her zaman %47, 90k az %14, ara sira %34, hicbir zaman %73 oranlannda
ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; ara srra

%28, her zaman %14 90k az %39 ve ara sira %20 oramnda gosterdikleri cevabmi
vermislerdir.
Ogrenenlerle yetinir, derse devam eder, cevabmi ogrenciler, hicbir zaman
%73, her zaman %6, 90k az %16, ara srra %6, oranlarmda

ogretmenlerden

beklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi her zaman %6, 90k az % 16,
ara sira %18 ve hicbir zaman % 43oranmda gosterdikleri

cevabim vermislerdir.

Butun cabalanna ragmen, dersin yeterince anlasilmadigmi anlayan, ogretrnenin; Kisa
bir tekrar, ozet ya da uygulama yapar. Kamsmda olduklan gorulmektedir.

Ogretmen, smif icerisinde

bir

konuyu

ogretmeye baslamadan once

konusunun ne oldugu ve neden ogretilmek zorunda oldugunu bilmek durumundadir.
Ogrencilerin bu konuyu ogrenmeleriyle neler kazanacaklan,
yasama

nereler

getirilmelidir.

katacagr

ogrencilere

Butun bu guduleme

Aktanlarak,

verilen bilginin gercek

ogretim

bir ihtiyac

haline

ve motive etmelere ragmen ders yeterince

anlasilmama durumunda ogretmen kisa bir tekrar, ozet, yada uygulama yapmasi
uygun olacaktir.
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Tablo 6. Smavda Kopya Ceken Ogrencilere Ogretmenin, Davrams Bicimine Gore,
Ogrenci Goruslerinin Dagihnu.
Gozlenen
Davramslar
Hicbir zaman

f

%

f

%

11

6

3

2

31

16

9

5

42

21

34

18

115

58

148

76

38

19

43

22

77

39

57

30

66

34

57

30

15

8

35

18

38

19

75

38

48

24

31

16

68

34

12

6

44

22

23

12

47

24

42

21

47

24

71

36

72

36

61

31

33

17

8

4

UyanrKopya
Cekmesini Engelleyecek

Cok az

Beklenen

Onlemler Ahr.
Ara sira
Her zaman

Hi9bir zaman

Ogrenciyi Smavdan

Cok az

Cikanr.
Ara sira

Her zaman

Hicbir zaman

Cok az
Ogrenciyi Smavdan
Atar ve Cezalandmr.

Ara sira
Her zaman

Hicbir zaman
Ogrencinin Ismini Ahr,
Smava Devam Etmesine

Cok az

Izin Verir.
Ara sira
Her zaman
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Tablo

6'da

Smavda

kopya

ceken

ogrencilere

ogretmenin

davrams

bicimine gore ogrencilerin beklenti ve gozlemlerinin dagihrm;
Uyanr kopya cekmesini engelleyecek onlemler ahr, cevabini ogrenciler, her
zaman %76, ara srra %l8,9ok az %5ve hicbir zaman %2 oranlarmda ogretmenlerden
beklemektedirler.

Ogrencilcr, ogretmenlerin bu davramsi, her zaman %58, ara sira

%34,c;ok az %16ve hicbir zaman %6 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Ogrenciyi smavdan cikanr', cevabmi ogrenciler, Her zaman %18, 90k az
%30, ara srra %30, hicbir zaman %22 oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler.
Ogrenciler, ogretrnenlerin bu davramsi; her zaman %8,ara srra %34,9ok az %39 ve
hicbir zaman % 19 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Ogrenciyi smavdan atar ve cezalandmr, cevabim Ogrenciler; her zaman %12,
90k az %16,

ara srra %6, hicbir

beklemektedirler.

zaman

%38

oranlarmda

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; ara stra %34, her zaman

%22 90k az %24 ve ara sira %34 oranmda gosterdikleri cevabmi vermislerdir.
Ogrcncinin

ismini

ahr,

smava

devam

etmesine

izin verir.',

cevabmi

ogrenciler, hicbir zaman %21, her zaman %4, 90k az %36, ara sira %31, oranlannda
ogretmenlerden b. eklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi
her zaman
.
'

.

.

%17, 90k az %24, ara sira %36 ve hicbir zaman %24 oranmda gosterdikleri cevabim
vermislerdir.

Ogrenciler .olumsuz durum karsismda

ogretmenlerin

kopya cekrne

islemi gerceklesmeden once. uyanp kopya cekilmesini onleyecek onlemlerin alinmasi
karnsmda olduklan seklinde degerlendirilebilir.
Ogretmenin simftaki ogrencileri algilayis tarzi disiplin anlayisim ortaya
koyar. Disiplin denilince akla genellikle ceza gelir. Ancak disiplin sadece ceza
vermekten ibaret degildir. Disiplin, olumsuz davraruslar ortaya cikmasmi onlemek
icin tutarli ve kararh . davraruslannda

bulunarak,

yurutulmesidir (Erdogan, 2001).
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islerin belirli bir duzen icinde

Tablo 7. Smav Notuna Itiraz Eden Ogrenciye, Ogretmcnin Davrams Bicimine Gore,
Ogrenci Goruslerinin Dagilnm.
Gozlenen
Davramslar
Hicbir zaman

Cok az

Beklenen

f

%

f

%

25

13

12

6

71

36

27

14

50

25

148

76

53

27

160

83

53

27

15

8

68

34

9

5

60

30

9

5

18

9

40

21

34

17

43

22

50

25

44

23

76

38

67

35

39

20

6

3

14

7

11

6

25

13

16

8

85

43

163

83

76

38

86

44

Ogrencinin ltirazim
Kabul Eder.

Ara srra

Her zaman
Hicbir zaman

Cok az
Itirazi Reddeder.
Ara srra
Her zaman

Hicbir zaman

Itiraz Edilen Smav

Cok az

Kagidim Smifca
Degerlendirir.

Ara srra
Herzaman

Hicbir zaman

ltiraz Edilen Smav

<;ok az

Kagidnu Sahibiyle
Beraber Degerlendirir

Ara sira
Her zaman
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Tablo 7' de Smav notuna itiraz eden ogrenciye,

ogretmenin

davrams

bicimine gore, ogrenci goruslerinin dagihrm;
Ogrencinin itirazmi kabul eder, cevabini ogrenciler, her zaman %83, ara srra
%76,9ok az %14ve hicbir zaman %6 oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler.
Ogrenciler, ogretrnenlerin bu davramsi, her zaman %27, ara sira %25,9ok az
%36ve hicbir zaman %13oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Itirazi reddeder, cevabmi cgrenciler. Her zaman %21, 90k az %5, ara stra
%5, hicbir zaman %8 oranlannda

ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler,

ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %9,ara srra %30,9ok az %34 ve hicbir zaman
%27 oramnda gosterdikleri cevabnu vermislerdir.
Itiraz edilen smav kagidim smifca degerlendirir, cevabim Ogrenciler; her
zaman %3, 90k az %23, ara srra %35, hicbir zaman %22 oranlarmda ogretmenlerden
beklemektedirler.

Ogrcncilcr, ogretmenlerin bu davrarusi; ara sira %38, her zaman

%20 90k az %25 ve ara srra %38 oramnda gosterdikleri cevabmi vermislerdir.
Itiraz

edilen

smav

kagrdim

sahibiyle

beraber

degerlendirir,

cevabmi

ogrenciler, hicbir zaman %6, her zaman %44, 90k az %8, ara sira %83, oranlarmda
ogretmenlerden beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi her zaman

%38, 90k az %13, ara srra %43 ve hicbir zaman %7 oramnda gosterdikleri cevabnu
vermislerdir.

Ogrenciler kendilerine

haksizhk yapildiginm

dustlnduklerinde

veya

smav notlannm beklentilerini karsilamadigi dorumlarda; smav notuna itiraz etmek
istemekteler, Ogretmenler bu durum karsismda beklentileri tam karsilayamadiklan
gorulmektedir.
Smav notuna itiraz edildi durumlarda itirazm kabul edilerek, smav kagidmm
ogrenciyle

birlikte degerlendirilmesi

gerekir. Bu durum ogrencinin

demokrasi,

haksizhk karsismda hak arama, kendine guven ve kendini ifade edebilme ve kisilik
gelisimine olumlu katki saglar.
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Tablo

8. Oncedcn Verilmis Bir Cahsmayi

yada Odevi Yapmayan

Ogrenciye,

Ogreunenin Davrams Bicimi ile Ogrenci Beklentilerinin Karsilastmlmasi
Gozlenen

.' .I3eld.~nen

.

.

Davramslar
Hi9bir zaman

Dusuk Notla
Degerlendirilir.

<;ok az
Ara srra

Hi9bir zaman
Cok az
Ara sira

Sure V eririm.
Her zaman
Hi9bir zaman

Kesinlikle .Cezalandmr.

<;ok az
Ara srra
Her zaman
Hicbir zaman

Odev Yapmama
Nedenlerini Arastmr,

%

f

%

9

5

53

27

61

31

46

24

72

36

10

5

57

29

10

5

14

7

8

4

54

27

32

16

59

30

146

74

70

36

112

58

46

23

60

31

76

38

12

6

62

31

8

4

16

8

3

2

19

10

9

5

32

16

52

27

91

46

132

67

57

29

6

3

~

Her zaman

Mazereti Dikkate Ahr Ek

f

Cok az
Ara srra

Sonucuna Gore Davramr.
Her zaman
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Tab lo 8 'de

Onceden

verilmis

bir cahsmayi

ya da odevi yaprnayan

ogrcnciye, ogretmenin davrams bicimi ile ogrenci beklentilerinin karsrlastmlmasi
D-U~-Uk notla degerlendirilir,

cevabini ogrenciler, her zarnan %5, ara sira

%5,c;ok az %24 ve hicbir zarnan %27 oranlannda ogretmenlerden beklernektedirler.
Ogrenciler, ogretmenlerin bu davrarusi, her zarnan %29, ara sira %36,c;ok az %31 ve
hicbir zarnan %5 orarnnda gosterdikleri cevabmi vermislerdir.
Mazereti dikkate alir ek sure veririrn, cevabnn ogrenciler, Her zarnan %58,
cok

az %16,

ara sira %74,

hicbir

zarnan

%4 oranlannda

ogretmenlerden

beklernektedirler.
Ogrcnciler, ogretrnenlerin bu davramsi; her zarnan %36,ara sira %30,c;ok az
%27 ve hicbir zarnan %8 oranmda gosterdikleri cevabiru vermislerdir.
Kesinlikle cezalandinr,

cevabnu Ogrcnciler; her zarnan %2, cok az %6, ara

stra %4, hicbir zarnan %31 oranlannda ogretrnenlerden beklernektedirler. Ogrenciler,
ogretrnenlerin bu davramsi; ara sira %31, her zarnan %8 cok az %3 8 ve hicbir zarnan
%23 orarnnda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Odev yaprnarna nedenlerini

arastmr,

sonucuna

gore davrarnr',

cevabim

ogrenciler, hicbir zarnan %5, her zarnan %3, cok az %27, ara sira %67, oranlannda
ogretrnenlerden beklernektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi her zarnan
%29, eek az %16, ara sira %46 ve hicbir zarnan %10 oranmda gosterdikleri cevabmi
vermislerdir.
Ogrenci davramsi ogretmen davramsmi yansunasidir. Ogretrnen kendisini
ornek alan ogrenciye model olrnak durumundadir.

Ogretmen ogrencilerin cok iyi

tarnyarak ise baslamislardir. Ogrencisini cok iyi tamyan ogretmcn olurnsuz dururnlar
karsismda ogrencilerinin ne tur bir davrams sergileyebileceklerini
edebilir.
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onccden tahrnin

Tablo 9. Derse Defter, Kitap Gibi Ders Arac-Gereclerini

Getirmeyen Ogrencilere,

Ogretmenin Davrams Bicimine Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagihrm.
Gozlenen
Davraruslar
Hi9bir zaman
Cok az
Ara sira
Sozle Uyanr.

Her zaman
Hi9bir zaman
Cok az
Ara sira

Derse Almaz.
Her zaman
Hi9bir zaman
Cok az
Ara sira
Notla Degerlendirir
Her zaman
Hi9bir zaman
<;ok az
Ara sira
Okul Rehberlik Servisine
Gonderir

Her zaman
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Beklenen

f

%

f

%

5

3

10

5

21

11

32

16

63

32

150

76

110

55

120

63

62

31

45

23

83

42

24

13

47

24

3

2

7

4

88

46

43

22

72

37

58

29

29

15

76

39

4

2

20

10

63

32

112

56

55

28

52

26

43

22

26

13

34

17

9

5

12

6

Tablo 9'da Derse Defter, Kitap Gibi Ders Ara9-Gere9lerini Getirmeyen
Ogrencilere, Ogretmenin Davrams Bicimine Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagihmi
Sozle uyanr, cevabini ogrenciler, her zaman %63, ara sira %76,9ok az
%16ve hicbir zaman %5 oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler.
ogretmenlerin

Ogrenciler,

bu davramsi, her zaman %55, ara sira %32,9ok az %11 ve hicbir

zaman %3 oranmda gosterdikleri

cevabim vermislerdir.

'Derse almaz' .cevabiru

ogrenciler. Her zaman %23, 90k az %13, ara srra %2, hicbir zaman %23 oranlannda
ogretmenlerden beklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlenn bu davrarnsi; her zaman
%4,ara srra %24,9ok az %42 ve hicbir zaman %31 oramnda gosterdikleri cevabmi
vermislerdir.
Notla degerlendirir, cevabmi Ogrenciler; her zaman %32, 90k az %15, ara
sira %2, hicbir zaman %37 oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler. Ogrenciler,
ogretmenlerin bu davramsi; ara sira %31, her zaman % 10 90k az %29 ve hicbir
zaman %22 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Okul rehberlik .servisine gonderir, cevabmi ogrenciler, hicbir zaman %28,
her

zaman

%6,

90k

az

%22,

ara

sira

%17,

oranlarmda

ogretmenlerden

beklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davrarusi her zaman %5, 90k az %26,
ara stra % 1 J ve hicbir zaman %56 oramnda gosterdikleri cevabmi vermislerdir.
Ogrenci davramsi ogretmen davrarusmi yansunasidir. Ogretmen kendisini
ornek alan ogrenciye model olmak durumundadir.

Ogretmen ogrencilerin 90k iyi

tamyarak ise baslamislardir. Ogrencisini 90k iyi tamyan ogretmen olumsuz durumlar
karsismda ogrencilerinin ne tiir bir davrams sergileyebileceklerini

onceden tahmin

edebilir. Ogretmenlerin snuf ici ve d1~1 yonetsel rollerini yerine getirebilmesi icin,
ogrencilerin ozelliklerin 90k iyi bilinmesi gerekir. Her ogrenci farkli ozelliklere
sahiptir.
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Ogrencilerin

Kihk-Kiyafet

Yonunden

Kurallara

Uymadigmi

Goren

enin Davrarus Bicimine gore, Ogrenci goruslerinin Dagilmu

I

I

12

5

22

I

11

10

Almaz. Idareye \ A

· .
ra srra

Her zaman
Hicbir zaman
I

37

I

19

140

I

71

141

I

71

118

I

61

54

I

27

51

I

27

80

I

40

I

17

I

9

36

I

18

I

6

I

3

29

I

15

I

12

I

6

60

I

30

I

13

I

7

I

38

\ <;ok az

I

67

34

I

73

tasira

I

48

24

I

94

49

I

63

33
36

Eder.
Her zaman
Hicbir zaman

24

I

12

86

I

43

69

53

I

27

24

I

12

45

I

23

37

I

19

16

I

8

27

I

14

Cok az
Konuyu Ailesiyle

23

Cok az

Cok az

Ogrenciye Y ardim

6

12

Hicbir zaman

Nedenlerini Arastmr.

%

Hicbir zaman

Herzaman

Davramsmm

I

%

Ara sira

J

f

f

Davramslar

Hatirlatir.

Beklenen

Gozlenen

I Ara srra

Gorusur.

I

I-

Her zaman
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I

Tablo lO'de Ogrencilerin

Yonunden Kurallara Uymadigmi

Kihk-Kiyafet

Goren

Ogretmcnin Davrams Bicimine gore.Ogrenci goruslerinin Dagilnru;

Kurallan hatirlatir, cevabini ogrenciler, ara sira %71, her zarnan % 61, 90k az
%11, hicbir zarnan %12 oranlarmda ogretrnenlerden beklernektedirler. Ogrcnciler,
ogretmenlerin bu davramslan; her zarnan %71, ara srra %19, 90k az %5 ve hicbir

zarnan %5oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Derse alrnaz. ldareye gonderir, cevabini ogrenciler, her zarnan %6, %27, ara
sira

%3, hicbir

zarnan %57 oranlarmda ogretrnenlerden

Beklernektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davrarusi; sik %40, hicbir zarnan %27, ara sira %18 ve

her zarnan %15oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Davrarns nedenlerini arastmr, ogrenciye yardim eder, cevabini ogrenciler; her

zarnan %33, sik %38, ara srra %49, hicbir zarnan %7 oranlannda ogretrnenlerden
beklernektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi, her zarnan %12, sik sik
%34, ara sira %24 ve hicbir zarnan %30 oranmda gosterdikleri cevabmi vermislerdir,
Konuyu ailesiyle gorusur, cevabmi ogrenciler; hicbir zarnan %36 90k az %32,
ara sira %19, her zarnan %8 oranlannda ogretmenlerden

beklernektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi: her zarnan %8, sik %27, ara stra %23 ve
hicbir zarnan %43 oramnda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Ogrenci gozlemlerine gore ogretmenin bu dururndaki tavn ise, ara sira smif ici

etkinliklerde sorurnluluklar verdikleri, ailelerle goruserek

ogrencilere

yardimci

olrnaya calrstiklan fakat bu davraruslannm ogrencilerin beklentilerini karsilayacak
duzeyde olmadigi tablodan cikanlabilecek sonuclardandir.
Ogrctmen

sadece kaliteye odaklanarak ogrencilerin

unutmamalidir. Dolayisiyla

oncelikle

biyolojik ve psikolojik bir varhk olan

ogrencilerin smif ortarnmda, ogretmenlerce
davramslan

insan olduklanm

istenen veya istenrneyen ogrenci

karsismda bir beklentileri vardir. Bu beklentide genellikle kurallann

hatirlatilmasi ve yardim edilrnesi seklinde oldugu anlasilmaktadir.

49

Tablo

11.

Smifta

Okul

Arkadashgmm

Otesinde,

Simfm

Dikkatini

ceken

Davraruslarda Bulunan K1z Ve Erkek Ogrencilere, Ogretmenin Davranis Bicimine
Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagilnru.
Gozlenen
Davramslar
Hicbir zaman

Sozle Uyanr, Smiftaki
Yerlerini Degistirir,

<;ok az
Ara sira
Her zaman
Hi9bir zaman

Okul
Idaresine Bildirir,

Cok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman
Cok az

Rehberlik Servisine

Ara sira

Gonderir.
Her zaman
Hicbir zaman

Beklenen

f

%

f

%

30

15

39

20

48

24

46

24

48

24

83

43

74

37

91

47

32

16

46

24

77

39

32

17

56

28

23

12

32

16

52

28

77

41

46

25

50

27

35

19

41

22

51

28

20

11

117

62

69

37

39

21

75

40

16

8

32

17

18

9

12

6

5

3

Her iki Ogrenciyi de
cezalandmr.
(Disipline verir.)

<;ok az
Ara srra
Her zaman
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Tab lo 11 'de Simfta normal okul arkadashgmm otesinde, oldukca samimi,
suufin dikkatini ceken davraruslarda bulunan kiz ve erkek ogrencilere, ogretmenin
davrams bicimine gore, ogrenci goruslerinin dagilmu.
Sozle uyanr, smiftaki yerlerini degistirir, cevabmi ogrenciler, her zaman
%47, ara sira %43,<;ok az %24, , hicbir zaman %20 oranlananda ogretmenlerden
beklemektedirler. Ogrcnciler, ogretrnenlerin bu davramsi; her zaman %34, sik %24,
ara sira %24 ve hicbir zaman % 15 oranmda gosterdikleri cevabmi vermislerdir.
Okul idaresine bildirir, cevabirn ogrenciler; her zaman % 28, 90k az % 17,
ara srra %12, hicbir zaman %24 oranlannda
Ogrenciler, ogretmenlerin

ogretmenlerden

beklemektedirler.

bu davramsi; 90k az %39, ara sira %28 hicbir zaman

%16ve her zaman %1(5 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir
Rehberlik servisine gonderir, cevabini ogrenciler, her zaman %62, ara sira
%28, cok az%19, hicbir zaman %25 oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler.
Ogrenciler, ogretmenlerin bu davrarusi; hicbir zaman %41,9ok az %27, ara sira %22
ve her zamanSo l loramnda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Her iki ogrenciyi de cezalandmr

(Disipline
verir.),
cevabini ogrenciler;
her
'
'
.
.

'

.,

zaman %3,9ok az %8, ara srra %9, hicbir zaman %21 oranlarmda ogretmenlerden
beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin

bu davramsi; her zaman %6, 90k az

%40, ara sira % 17 ve hicbir zaman %3 7 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir,
Bu durumda ogrenci goruslerine

gore, ogretmenlerin

davrams sergiledigi ancak bu davramslann

beklenenlerin

de ayni dogrultuda

altmda kaldigi tabloda

gorulmektedir. Suuf yonetimi egitim ogretimin en onemli bilesenidir. Ogretmenler
simfta istenmeyen durumlar karsismda gerekli yonlendirme ve ikazlan yapacak simf
yonetim bilgisine sahip olmalidirlar.
Simf yonetimi; amaclar dogrultusunda smiftaki ogrenci etkinliklerini en list
duzeye cikanp, simf ortamuu olumsuz yonde etkileyen ogrenci davranislanm asgari
,.

'

',

.

·,

>.

.;.·;

.'

•

duzeydetutmaknr (Okutan, 1995)
Simfta

lider ve y9n~tici konumda

olan ogretmen,

smif ahengini

bozacak

davramslar meydana gelmeden once gerekli ikaz ve yonlendirmeleri yaparak simfi
egitim ogretime hazirbulundurmahdir.
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Tablo

12.

Ogrenciler

Arasmdaki

Anlasmazhklann

Cozumunde

Ogretmenin

Davrams Bicimine Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagilmn
Gozlenen
Davramslar
Hicbir zaman

Beklenen

f

%

f

%

18

9

10

5

29

15

12

6

42

21

165

86

109

55

116

60

53

27

48

25

98

49

20

10

35

18

9

5

13

7

35

18

60

30

65

34

68

34

36

19

43

22

54

28

27

14

43

22

44

22

73

38

58

29

37

19

53

27

40

21

42

21

6

3

Her iki Tarafi Dinleyerek
Ortak Bir Cozum
Bulmaya Cahsir.

<;ok az
Ara srra
Her zaman
Hi9bir zaman

Her

lkisini de

Dersten

Atar.

Cok az
Ara sira
Her zaman
Hi9bir zaman

Okul Rehberlik Servisine
Gonderir.

Cok az
Ara srra
Her zaman
Hi9bir zaman

Anlasmazhgm Boyutuna
Gore Ailesiyle lsbirligi

Cok az
Ara srra

Yapar.
Her zaman
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Tablo 12'de Ogrcnciler arasmdaki anlasmazhklann

cozumunde ogretmenin

davrarus bicimine gore, ogrenci goruslerinin dagihnn,
Her iki tarafi dinleyerek ortak bir cozum bulmaya cahsir, cevabim ogrenciler;
%60, ara sira %86, sik srk %6 hicbir

her zaman

zaman

%5 oranlarmda

ogretmenlerden beklemektedirler. Ogrenciler, ogretmenlerin bu davrarusi; her zaman
%55,9ok az %15, ara srra %21 ve hicbir zaman %9 oranmda gosterdikleri cevabmi
vermislerdir.
Her ikisini de dersten atar, cevabim ogrenciler; her zaman %18, sik sik %10,
ara sira %5, hicbir zaman %25 oranlarmda

ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciier, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %7,9ok az%49, ara sira %18ve
hicbir zaman %27 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir,
Okul rehberlik servisine gonderir, cevabim ogrenciler, her zaman %22, sik
%19,9ok az %28, hicbir zaman %34 oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler
Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; 90k az %34, ara srra %22 her zaman % 14 ve
hicbir zaman %30 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Bu durumda ogrenci goruslerine gore, ogretmenlerin de ayni dogrultuda davrams
sergiledigi

ancak

bu

davramslann

beklenenlerin

altmda

kaldrgi

tabloda

gorulmektedir.
Lider konumunda

olan ogretmenlerin

iletisimsizlik durumlannda

ogrenciler

arasmda ki iletisim veya

hakem konumunda kalarak, ogrenctlerin davramslanm

degerlendirmelidirler
Tablo
cozumunde

12'de

goruldugu

ogretmenin

hakem

gibi

Ogrcnciler

konumunda

beklenmektedir.
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arasmdaki

kalmasi

anlasmazhklann

ogrenciler

tarafmdan

Tablo

13. Dersin islenisine

Gecmeden

Once Ogretmenin

Ogrencileti

Motive

Etmesine Iliskin Ogrenci Goruslerinin Dagilmu.
Gozlenen
Davramslar
Hi9bir zaman

Beklenen

f

%

f

%

51

26

18

9

63

32

41

21

56

28

129

66

27

14

14

7

35

18

27

14

81

41

34

18

51

26

115

60

31

16

2

1

44

22

90

47

64

32

45

24

62

31

27

14

29

15

28

15

27

14

9

5

60

30

14

7

71

36

43

22

41

21

127

66

Hemen Konuya Baslamaz,
Konuyla ilgili Masal,
Fikra, vb. Anlatir

<;ok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Ogrenciyi,
Cok az

Konunun Hayatim
Kolaylastira-cagma

Ara srra

inandmr.
Her zaman
Hicbir zaman

Dersin Sonunda Notla
Degerlendirecegini

Sayler.

Cok az
Ara stra
Her zaman
Hicbir zaman

ilgilerini Cekmeleri lcin
Espiri Y apar.

Cok az
Ara srra
Her zaman
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Tablo 13'de Dersin islenisine gecmeden once ogretmenin ogrencileri motive
etmesine iliskin ogrenci goruslerinin dagihmi; Hemen konuya baslamaz, konuyla
ilgili masal, fikra. Vb. anlatir' ', cevabini ogrenciler, ara sira %66, 90k az %21, hicbir
zaman % 9 ve her zaman

% 7 oranlannda

ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; 90k az %32 ara sira %28 ve hicbir zaman
%26 ve her zaman %14 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Ogrenciyi,

hayatmi

konunun

kolaylasuracagma

inandmr' ',

cevabini

ogrenciler; , ara sira %60, sik stk % 18, hicbir zaman % 14 ve her zaman % 1

ogretmenlerden

oranlannda

Ogrenciler,

beklemektedirler

ogretmenlerin

bu

davranislan, sik sik %41, her zaman % 16, ara sira %26 ve hicbir zaman
% l 8oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir,
Dersin sonunda notla degerlendirecegini soyler, cevabiru ogrenciler; her zaman
%15, 90k az

%24, ara srra %14, hicbir zaman %47 oranlannda

ogretmenlerden

beklemektedirler, Ogrcnciler, ogretmenlerin bu davranisi; 90k az %32, ara sira %31
ve

hicbir

zaman

%22,he;r

zaman

% l 5oranmda

gosterdikleri

cevabirn

vermislerdir.' 'ilgilerin s:ekmek icin espriler yapar' ', cevabim ogrenciler, her zaman
%66, sik sik %7, ara sira %22, hicbir zaman %5 oranlann
beklemektedirler.

da ogretmenlerden

Ogreneiler, ogrermenlerin bu davrarnsi; her zaman %21,9ok az

%30, ara sira %36 ve hicbir zaman %14 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Derse baslamadan once ogretmenin ogrencileri motive etmesinde ogrenciler,
hemen konuya baslamamalanni,
konunun

hayatlanmn

konuyla ilgili masal, frkra, olay vb. anlatmalanm,

kolaylasuracagina

inandirmalannr,

espriler yaparak steak bir ortam olusturmalannm
goruslerine

gore

saglayamadiklan,

ogretmenler,

derse

ogrencilerin

motivasyona

Ancak ogrenci

beklemektedirler.

baslamadan

cekmek icin

ilgilerini

once yeterli

ili§kin

motivasyonu

beklentilerini

karsilama

duzeylerinin dusuk oldugu "tablo 13" incelendiginde gorulecektir.
Motivasyonda ogrermenin yaklasirm son derece onemlidir. Ogretmen gayretli,
hos, sempatik ve anlayish olursa, ogrencileri de bireysel ozellikleriyle iyice tamrmssa
ogrencileri

motive

ogrenecekleri

bir

korkmamayi

aksine

etmede
sorunla

basanli

olur.Smifta

iliskilendirmek

motivasyonu

gerekir.

Ogrencilere

saglamak icin;
basansizhktan

basansizhkla mucadele etmeyi ogretmek gerekir. Aynca

gudulecek icin sozel ovgii de kullamlabilir (Basar, 1999).
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Tablo 14. Ders Boyunca Sessiz, Telash Gibi Davramslarda Bulunan Ogrencilere
Karst Ogretmenin Davrams Bicimine Gore Ogrenci Goruslerinin Dagilmn
Gozlenen
Davraruslar
Hi9bir zaman

Beklenen

f

%

f

%

21

11

2

1

42

21

12

6

63

32

33

17

73

37

146

76

14

7

4

2

56

28

20

10

74

38

62

32

53

27

105

55

38

19

41

21

64

32

61

32

68

34

51

26

29

15

40

21

75

38

39

20

52

26

55

28

46

23

44

23

25

13

55

28

Cevaplaya -bilecegi
Sorularla CesaretlenDirilir.

Cok az
Ara srra
Her zaman
Hi9bir zaman

Simf i9i Etkinliklerde
Sorumluluk Verir.

<;ok az
Ara sira
Herzaman
Hi9bir zaman

Ogrencinin Durumunu
Ailesiyle Gorusur.

<;ok az
Ara sira
Her zaman
Hi9bir zaman

Rehberlik
Servisiyle Isbirligine

Cok az
Ara srra

Gider.
Her zaman
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Tab lo 14' de Ders boyunca sessiz, cekingen, telash gibi davramslarda bulunan
ogrencilere karsi ogretmenin davramsi bicimine gore, ogrenci goruslerinin dagilum,
Cevaplayabilecegi

sorularla cesaretlendirilir, cevabmi ogrenciler; her zaman

%76, ara sira %17, 90k az % 6 hicbir zaman %1 oranlannda
beklemektedirler.

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %37, ara sira

%32, 90k az %21 ve hicbir zaman%11 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
"Simf ici etkinliklerde sorumluluk verir", cevabini ogrenciler, her zaman %55, ara
sira

%32,

90k

beklemektedirler.

az %10

ve hicbir

zaman

%2

oranlarmda

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %27, ara sira

%38, 90k az %28 ve hicbir zaman%7 oranmda gosterdikleri cevabmi vermislerdir,
Ogrencinin

durumunu ailesiyle gorusur, cevabim ogrenciler; her zaman

%21, ara sira %26, 90k az % 32 hicbir zaman %21 oranlannda
beklemektedirler.

ogretmenlerden

Ogrcnciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %15, ara sira

%34, 90k az %32 ve hicbir zaman%19 oranmda gosterdikleri cevabun verrnislerdir.
Rehberlik servisiyle isbirligine gider, cevabuu ogrenciler; her zaman %28, ara
sira

%23,

90k

beklemektedirler.

az

%

28

hicbir

zaman

%20

oranlannda

ogretmenlerden

Ogrencilcr, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %13, ara srra

%23, 90k az %26 ve hicbir zaman%38 oranmda gosterdikleri cevabnu vermislerdir.
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Tablo 15. Suufta Uyulmasi

Gereken

Kurallann

Belirlenmesinde,

Ogretmenin

Davrams Bicimine Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagrhmi
Gozlenen
Davraruslar
Hic;bir zaman

Beklenen

f

%

f

%

62

31

19

10

48

24

15

8

42

21

35

18

46

23

122

64

22

11

106

55

66

33

37

19

61

31

33

17

49

25

15

8

86

43

56

29

58

29

62

32

45

23

43

22

9

5

31

16

5

3

31

16

20

10

41

21

33

17

54

28

140

71

66

34

Smif Kurallanm
Ogrencilerle Birlikte
Belirler.

<;ok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Siruf ic;i Kurallan
y almzca Ogretmen

Cok az
Ara sira

Belirler.
Her zaman
Hicbir zaman

Ogretmen Simfta Kural
Koymaz.

Cok az
Ara srra
Her zaman
Hicbir zaman

Smifta.Okul ldaresinin
Belirledigi Kurallan

<;ok az

----

Ara sira

Uygular.
Her zaman
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Tablo15'de

Simfta uyulmasi gereken kurallarm belirlenmesinde, ogretmenin

davrams bicimine gore, ogrenci goruslerinin dagrhrm;
"Smif kurallann ogrencilerle birlikte belirler", cevabini ogrenciler. her zaman
%64,9ok az %8 ara srra % 18, hicbir zaman %10 oranlannda
beklemekcedirler.

ogretmenlerden

Ogrcnciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %23,9ok az

%21, ara sira %24 ve hie bir zaman %31 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Smif ici kurallan yalmzca ogretmen belirler, cevabini ogrenciler; her zaman
%8, 90k az% 19, ara sira % 17, hicbir zaman % 19 oranlarmda

ogretmenlerden

beklemektedirler Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi her zaman %25,9ok az %,33
ara stra %33 ve hicbir zaman %11 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir,
Ogretmen snnfta kural koymaz, cevabini ogrenciler; her zaman % l 6,9ok az
%32, ara srra %22, hicbir zaman %29 oranlananda ogretmenlerden beklemektedirler.
Ogrencilcr, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %5, ara sira %23,9ok az %29 ve
hicbir zaman %43 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir,
Simfta, okul idaresinin belirledigi kurallan

uygular, cevabini ogrenciler; her

zaman %l6,9ok az %21, ara srra %28. hicbir zaman %16 oranlarmda ogretmenlerden
beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin

bu davramsi; her zaman %71,9ok az

%10, ara sira %17 ve hicbir zaman %3 oramnda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Anlasilan o ki snnfta genellikle ogretmenler kurallan belirliyor fakat ogrencileri
karara katrmyorlar.

Ya da idarenin koydugu

kurallar uygulamyor,

bu konuda

ogrencilerin dusunceleri pek fazla onemsenmiyor denebilir.
(Evertson,

Emmez,

Clements,

Worshan,

uygulanacak kurallan ogretmenler belirlemektedir

1997)

okullarda

(Celep , 2000). Ogrenciler ise

Simf kurallanm ogrencilerle birlikte belirlenmesini beklemektedirler.
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genellikle,

Tablo

16. Suuf icinde Kurallara

Uyan,

Derse Katilan,

Uretici

Dusunebilen

Ogrencilere, Ogretmenin Davrams. Bicimine Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagihrm.
Gozlenen
Davramslar
Hicbir zaman

Oncmsemez
(ilgilenmez)

<;ok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Yerinde ve
Zamamnda Odullendirir.

<;ok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Rehberlik Servisiyle
Isbirligi Yapar, Y etenegi

<;ok az
Ara sira

Yonunde Y etistirilir.
Her zaman
--

Hi9bir zaman

Siradan Bir
Ogrenci Gibi Davranir

Cok az
Ara sira
Her zaman
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Beklenen

f

%

f

%

151

77

162

84

35

18

10

5

5

3

11

6

6

3

11

6

5

3

1

1

32

16

16

8

73

37

40

21

86

44

136

70

72

37

11

6

44

22

24

13

60

30

46

24

21

11

111

58

76

39

98

51

74

38

41

21

39

20

33

17

4

2

21

11

~.

Tablo 16' da Simf icinde

Kurallara

Uyan, Derse Katilan,

-Oretici Dusunebilen

Ogrencilere, Ogretmenin Davrarns. Bicimine Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagihmi;
Onemsemez (ilgilenrnez), cevabini ogrenciler, her zarnan %6, 90k az%5, ara
sira %5, hicbir zarnan %84 oranlarmda ogretmenlerden beklernektedirler Ogrenciler,
ogretrnenlerin bu davrarusi, her zaman %3,9ok az%18, ara sira %3 ve hicbir zarnan
77 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir
Y erinde ve zarnanmda odullendirir, cevabirn ogrenciler; her zarnan % 70, Cok
az %8, ara sira %21, hicbir zarnan %1 oranlannda ogretmenlerden beklernektedirler.
Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zarnan %44, Cok az %16 ara sira %37 ve
hicbir zarnan %3 oranmda gosterdikleri cevabirn vermislerdir,
Rehberlik servisiyle isbirligi yapar, yetenegi yonunde yetistirilir',

cevabirn

ogrenciler, her zarnan %6, Cok az %13, ara srra %24, hicbir zarnan %6 oranlannda
ogretrnenlerden beklernektedirler. Ogrenciler, ogretrnenlerin bu davrarnsi; her zarnan
%11, Cok az %22, ara sira %30 ve hicbir zaman %37 oranmda gosterdikleri cevabirn
vermislerdir.
Siradan bir ogrenci gibi davramr, cevabim ogrenciler; her zarnan %17, Cok az
%21, ara srra %1, hicbir zaman %51oranlarmda

ogretrnenlerden beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretrnenlerin bu davranisi; her zarnan %2, Cok az %38, ara sira %20 ve
hicbir zaman %39 oranmda gosterdikleri

cevabmi verrnislerdir.

Simfta kurallara

uyan, derse katilan, verilen gorevleri yerine getiren, uretici dusunebilen ogrencilere
ogretmenler,

gerekli

odullendirmedikleri,

ilgiyi

gostermedikleri,

yerinde

ve

zarnamnda

ara srra onemsemedikleri, siradan bir ogrenci gibi davrandiklan

ve bu konudaki ogrenci beklentilerini karsilamada yetersiz kaldiklan "tablo 16"dan
anlasilmaktadrr.
Istenen dunyamn gelismesinde ogretrnen davraruslannm anahtar rol oynadigi
bir gercektir, Ogretmeni ogrencilerin kritik dusunme yapilanru destekleyen, genelin
yarnnda bireysel ogren,me ogretirn stratejilerinize kullanan mufredati gelistirebilen,
genis konu hakimiyeti olan ve snufi gozleyerek, aradaki farki fark edip yonlendiren,
smifa hakim kisidir.
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Table 17. Simfta Ogrencilcre,

Ogrctmenin

Davrams. Bicimine iliskin Ogrenci

Goruslerin Dagrlmn
Gozlenen
Davramslar
Hi9bir zaman

Simf Kurallanndan Asla
Taviz vermez.

Cok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Arkadasca
Yaklasim Gosterir.

Cok az
Ara srra
Her zaman
Hicbir zaman

Ogrencinin Durumuna
Gore Davramr.

Cok az
Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman

Beklenen

f

%

f

%

25

13

53

28

65

33

59

31

64

33

49

26

41

21

31

16

14

7

8

4

37

19

11

6

83

42

38

20

62

32

134

70

10

5

29

15

27

14

24

12

79

42

61

31

74

39

80

41

127

66

131

69

47

24

23

12

14

7

17

9

4

2

20

10

Smifta Varhgi ile
y oklugu Belli Olmaz.

Cok az
Ara sira
Her zaman
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Tab lo 17' de Simfta ogrencilere, Ogretrnenin davrarus bicimine iliskin ogrenci
goruslerinin dagilmu,
Smif kurallanndan asla taviz vermez Cevabmi ogrenciler, her zaman %16, Cok
az

%31,

ara

sira

beklemektedirler

%26

hicbir

zaman

%28

oranlarmda

ogretmenlerden

Ogrcnciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %21, Cok az

%33, ara srra %33 ve hicbir

zaman

% 13 oranmda

gosterdikleri

cevabmi

vermislerdir.
Arkadasa yaklasim gosterir, cevabmi ogrenciler; her zaman %70, Cok az %6,
ara sira %20, hicbir zaman %4 oranlarmda

ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; ara sira %42,her zaman %32, Cok az%19ve
hicbir zaman % 7 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Ogrencinin durumuna gore davramr, cevabini ogrenciler, her zaman %41, ,
ara sira %31

90k az %12

beklemektedirler,

hicbir

zaman

%15

oranlannda

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi, ara srra %42 her zaman

%39, Cok az %14ve hicbir zaman %5 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir .
. Simfta varhgi ile yoklugu belli olmaz, cevabini ogrcnciler; ara sira %9,her
zaman

%10,<;ok

az

%24

vermislerdir.Tablo
gostermedikleri,

%1.2

hicbir

zaman

%69

oranlannda

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi, her zaman %2, ara srra

beklemektedirler.
% 7, Cok

az

ve

hicbir

zaman

%66

oranmda

gosterdikleri

cevabini

17'i Incelendiginde ogretmenlerin ogrencilere arkadasca yaklasim
daha 90k kendilerinin

belirledigi

smif kurallan

cercevesinde

ogrencilere davrams gosterdikleri anlasilmaktadir.
Siruf davrams Yonetimi adiyla yayinlanus

oldugu eserinde Ozyurek; Simf

yonetimi konusuna ogrenme psikolojisi agirhkh bir bakis a91s1 getirdigini, Ogretim
amaclannm,

ogrenci

gerceklesecegini,

davranislan

ve

ogrenmenin

lyi yonetilen bir snnfta amaclann

iyi

yonetildigi

gerceklesmesini

davramslann gozlenemeyecegini belirtmektedir ( Ozyurek, 1996).
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bir

snnfta

engelleyen

Tablo 18. Ogrencilerle Etkili Bir iletisim Kurabilmek Icin Ogretmenin Davrams,
Bicimine Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagilmu.
Gozlenen
Davraruslar
Hicbir zaman
Cok az
Turkceyi Dogru ve Etkili

Ara sira

Kullamr.
Her zaman
Hicbir zaman

Her Ogrenciye Y eterince
Konusma Firsati Verir.

Cok az
Ara stra
Her zaman
Hic;bir zaman

Beden Dilini Iyi Kullamr.
Gest _ mimikler, el, kol

<;ok az
Ara sira

hareketleri, giyim)
Her zaman
Hic;bir zaman

Tek Yonlu Iletisim
Kurar.(Hep kendisi

Cok az
Ara srra

konusur)
Her zaman
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Beklenen

f

%

F

%

13

7

9

5

37

19

9

5

62

32

32

17

83

43

142

74

5

3

5

3

50

26

10

5

73

38

20

10

66

34

157

82

6

3

5

3

47

24

8

4

75

39

29

15

65

34

151

78

57

30

139

72

78

40

24

12

38

20

9

5

20

10

21

11

Tab lo 18 'de Ogrencilerle

etkili bir iletisim kurabilmek

icin Ogretmenin

davrarus bicimine gore, ogrenci goruslerinin dagilimi;

Turkceyi dogru ve etkili kullamr, cevabim ogrenciler; her zaman %74,<;ok
az %5, ara sira %17, hicbir zaman %5 oranlannda ogretmenlerden beklemektedirler.
Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramst; her zaman %43, Cok az %19 ara srra %32 ve
hicbir zaman % 7 oramnda gosterdikleri cevabim vermislerdir,
Her ogrenciye yeterince konusma firsati verir, cevabmi ogrenciler; her zaman
%82, Cok az %5, ara srra %10, hicbir zaman %3 oranlarmda
beklemektedirler.

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi, her zaman %34, Cok az

%26, ara sira %38 ve hicbir zaman %3 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Beden dilini iyi kullarnr Gest- mimikler, el, kol hareketleri, giyim), cevabini
ogrenciler; her zaman %78, Cok az %4, ara srra %15, hicbir zaman %3 oranlannda
ogretmenlerden beklemektedirler. Ogrcncilcr, ogretmenlerin bu davramsi, her zaman
%34, Cok az %24, ara srra %39 ve hicbir zaman %3 oranmda gosterdikleri cevabini
vermislerdir.
Tek yonlii iletisim kurar( Hep kendisi konusur), cevabini ogrenciler; her
zaman %72, Cok az %12,ara sira %5., hicbir zaman %72 oranlannda ogrettnenlerden
beklemektedirler.

Ogrenciler, ogreuuenlerin bu davramsi; her zaman % 10, Cok az

%40,ara sira %20ve hicbir zaman %30 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir.
Ogrenciler

ogrctmcnlcrin

kendileriyle

Turkceyi dogru ve etkili kullanabilmelerine,

aktif bir iletisim kurabilmelerinin,
kendilerin yeterince konusma firsati

vermelerine bagh oldugunu vurgulamaktadir,
Ancak ogretITienler tek yonlii iletisim kurduklan,

yalmzca ogretmenlerin

konustugu, ogrencilere pek konusma firsati verilmedigi, konusmalan
ogretmenlerin

s1rnrlad1g1 konu

etrafmda

ama

ogretmenlerce

istenince de

dogru

olanlan

soylemeleri istendigi soylenebilir.
Iletisim surecinin c;ift yonlii isleyisi, beden dilinin etkili kullamnu

ve

ogretmenlerin Turkceyi dogru kullanmalan egitim, ogretim acismdan cokonernlidir.
Ogretmen,
ogrenciye

mesajnu

. ogre11cinin yasantisma

ulastirabilmesi,

iletisim

becerisinin

( Okutan, 1997).
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yansitabilecek
temel

icerikte

sartlanndan

kanalarla

sayilmaktadir

Tablo 19. Simf ici Etkinliklerin Yonetiminde Ogretmenin Davrams Bicimine Gore,
Ogrenci Goruslerinin Dagihrru.

Gozlenen
Davraruslar
Hic;bir zaman
<;ok az
Smif ic;i Egitsel

Ara stra

Etkinlikleri Zenginlestirir
Her zaman
Hic;bir zaman
Cok az
Ogrencileri inceleme ve

Ara srra

Arastirmaya Yoneltir.
Her zaman
Hic;bir zaman
Cok az
Seviye Gruplan ile Cahsir.

Ara sira
Her zaman
Hicbir zaman
<;ok az

Ders Konulanm Guncel

Ara srra

y asamla Iliskilendirir.
Her zaman
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Beklenen

f

%

f

%

32

16

5

3

57

29

16

8

79

40

38

20

28

14

134

69

10

5

5

3

45

23

28

15

96

50

67

35

41

21

92

48

39

20

52

27

103

53

52

27

35

18

41

21

19

10

46

24

13

7

11

6

51

27

19

10

83

43

45

24

44

23

116
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Tab lo 19' da Smif ici etkinliklerin yonetiminde ogretmenin davrams bicimine
gore, ogrenci gortlslerinin dagihmi;
Simf ici egitsel etkinlikleri zenginlestirir',

cevabim ogrenciler; her zaman

%69, Cok az %8, ara srra %20, hicbir zaman %3 oranlarmda
beklemektedirler.

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman % 14, Cok az

%29 ara srra %40 ve hicbir zaman %16 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Ogrencileri inceleme ve arastirmaya yoneltir, cevabim ogrenciler; her zaman
%48, 90k az %15, ara sira %35, hicbir zaman %3 oranlannda
beklemektedirler.

ogretmenlerden

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davrarusi; her zaman %21, Cok az

%23, ara srra %50ve hicbir zaman %5 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Seviye gruplan ile cahsir, cevabirn ogrenciler; her zarnan %24, 90k az %27, ara
srra %21,

hicbir

zarnan

%27

oranlannda

ogretmenlerden

beklernektedirler.

Ogrenciler, ogretrnenlerin bu davramsi; her zarnan %10 Cok az %53, ara sira %18 ve
hicbir zarnan %28 oranmda gosterdikleri

cevabirn vermislerdir, 'Ders konulanm

gunce! Yasamla iliskilendirir, cevabirn ogrenciler; her zarnan %39.63, sik sik
%28.57,

ara

sira %23.04,

hicbir

zarnan

%8.75

oranlannda

ogretrnenlerden

beklernektedirler. Ogrcncilcr, ogretrnenlerin bu davramsi; her zarnan %13.76, sik sik
%27.52, ara srra %41.28 ve hicbir zarnan %17.43 oramnda gosterdikleri cevabirn
vermislerdir.
Ogrenciler simf ici etkinliklerin yonetiminde
etkinlikleri zenginlestirmesini,
seviye

gruplanyla

beklentilerin

ogrencileri incelerne ve arastirmaya yoneltmesini,

cahsmasmi

ara sira %40

ogretmenin; simf ici egitsel

onemli

civarmda

019-Ude

beklernektedirler.

karsilanabildigi

tablodan

Ancak

bu

crkanlabilecek

sonuclardandir.
Tablo

19'a gore ogretrnenler,

simf ici egitsel

etkinliklere,

ogrencileri

incelerne, arastirmaya yoneltmeye, seviye gruplanyla cahsmaya ve konulan guncel
yasamla iliskilendirmeye yeterli seviyede yer verernedikleri ortaya cikmaktadir.
Smif ici ve d1~1 etkinliklerde, gerektiginde grup halinde ve hos bir hava
icerisinde cahsilmalidir. Bir snnf bilissel, duyussal ve devinirnsel acidan farkh bilgi
ve beceriye sahip gruplardan olusur. Egitimin her kadernesinde ogrencilerin sahip
olduklan bilgi, beceri ve yetenekleri bakimmdan heterojen bir yapi vardir. Simf
yahzca ogretrnenin degil, cogunlukla ogrencinin yasadigi bir yerdir. Bunun icin simf
ici etkinlikler zenginlestirilerek ogrencilere verilrnelidir.
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Tablo

20.

Smif

Icinde

istenmeyen

Ogrenci

Davramslanm

Cezalandmrken

Ogretmenin Davrams Bicimine Gore, Ogrenci Goruslerinin Dagilmu
Beklenen

Gozlenen
Davramslar
Hicbir zaman
Cok az

Bagmr, Hakaret Eder.

Ara sira

Alay Eder, vb
Her zaman
Hicbir zaman
<;ok az
Dayak, Kulak Cekme,

Ara srra

Gibi Fiziksel Gue
Kullamr.

Her zaman
Hicbir zaman
Cok az
Ara sira

Simftan Atar.
Her zaman
Hi9bir zaman
Cok az
Notla Degerlendirir

Ara sira
Her zaman
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f

%

f

%

38

19

157

81

69

35

21

11

50

26

7

4

39

20

8

4

76

39

157

82

62

32

26

14

46

23

9

5

12

6

0

0

28

15

103

54

74

39

52

27

74

39

21

11

15

8

15

8

17

9

90

47

45

24

47

24

79

42

42

22

49

26

13

7

Tablo20'de

Simf icinde istenmeyen

ogrenci davramslanru

cezalandmrken

ogretmenin bicimine gore, ogrenci goruslerinin dagihrru,
Bagmr, hakaret eder, alay eder, vb, cevabini ogrenciler; her zaman%4, 90k az
%11, ara srra %4 hicbir zaman %81oranlannda

ogretmenlerden

beklemektedirler.

Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %20, 90k az %35, ara sira %26 ve
hicbir zaman % 19 oranmda gosterdikleri cevabini vermislerdir
Dayak, kulak cekme, gibi fiziksel guc kullamr, cevabini ogrenciler, her
zaman %0, 90k az %14, ara sira %5, hicbir zaman %82 oranlannda ogretmenlerden
beklemektedirler Ogrenciler, ogretmenlerin bu davramsi; her zaman%6, 90k az %32,
ara sira %23 .ve hicbir zaman %39 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Suuftan atar,cevabm1
hicbir

zaman

%54

ogrenciler her zaman

oranlarmda

% 8, 90k az %27, ara srra %11,

ogretmenlerden

beklemektedirler

Ogrenciler,

ogretmenlerin bu davramsi, her zaman %8, 90k az %39, ara sira %39ve hicbir zaman
% 15 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Notla degerlendirir, cevabim ogrenciler; her zaman %7, 90k az %24, ara sira
%22, hicbir zaman %47 oranlarmda ogretmenlerden. beklemektedirler.

Ogrenciler,

ogretmenlerin bu davramsi; her zaman %26, 90k az %24, ara sira %42 ve hicbir
zaman %9 oranmda gosterdikleri cevabim vermislerdir.
Bu . durum
Ogretmenler,

karsismda

tarafmdan

ogrencHer

sergilenen

tarafmdan

davramsm

beklenilen

birbirini

tam

davrams

ile

karsilamadigi

soylenebilir, Ogretmenlerin ara srra siddete basvurdugu, bagirma hakaret etme vb
istenmeyen

ogretmen

davramslanm

sergiledikleri

arastirma

kapsamma

giren

ogrenciler tarafmdan belirtilmektedir.
Ogrenciler sert davramsh ogretmenleri sevmiyor dolayisiyla dersini anlamiyor
.

'

alarnrn da yeterli olmayan veya konusunu iyi sunmayan ogretmen de ogrencinin
nazannda, sunf yonetimim basansiz konumda gorunnyor. Ozetle ogretmen -ogrcnci
iliskilerini iyilestirecek unsurlann basmda ogretmen gelmektedir. Iliskilerin olumlu
ve iyi yonde ilerlemesi snuf yonetiminin basansuu arttmr (Okutan, 1995).
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BOLUMV

SONUC VE ONERiLER
5.1. Sonuclar

1) Ogretmenler istenmeyen durumlar karsismda, sert ve cezai yaptmm yonunde
davrams sergilerken, ogrenciler, ogretmenlerinden

sevecen, hosgorulu,

sosyal ve

insancil davrarus beklemektedirler.

2) Ogrenciler,

smav

notuna

itiraz

ettikleri

ogretmenlerle birlikte degerlendirilmesini

durumlarda

smav

kagrtlanmn

beklerken, ogretmenlerin aym dogrultuda

davramsi az gostermektedir.

3) Ogrenciler: derse baslamadan once ogretmenlerinden derse motive edici davrams
olarak, hemen konuya baslamamalanrn,
anlatilmasuu

ve konunun hayatlanm

konuyla

ilgili masal.fikra

kolaylastiracagmr

inandirmasim

guncel olay
beklerken

ogretmenlerin bu beklentilerini tam karsilamadiklan gozlenmistir.

4)

Ogrencilcr;

Ogretmenlerin,

simf

kurallarmm

Simf kurallannm

kendileriyle

belirlenmesini

beklerken,

ya kendilerin belirledigi veya okul yonetiminin

belirledigi kurallan uyguladiklanru gozlenmistir.

5) Ogrenciler;
dusunebilen

simf kurallarma uyan, derse katilan verilen gorevi yapan uretici

ogrencilere,

ogretmenlerinden,

gerekli ilgi, yerinde ve zamanmda

odullendirme beklerken, ogretmenlerin bu beklentileri tam karsilayamadiklanm

ifade

etmislerdir.

6)

Ogrenciler;

Ogretmcnlcrin

ogrencilerle,arkada§9a

bir yaklasim

beklentilerini tam karsilayamadiklan

sinif

kurallarmda

sergilemeklerini

esnek

beklerken,

davranmalanm
Ogretmenler

bu

gozlenmistir.

7) Ogrenciler; Ogretmenlerin tek yonlu iletisim kurduklan yalmzca ogretmenlerin
konustugu ogrencilere bek konusma firsati verilmedigi gozlenmistir,
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8) Suuf yonetiminde ogrenci beklentilerini,

ogretmenlerin

karsilama duzeylerinin

dusuk oldugu ve beklentileri karsilamada yetersiz kalmdigi gorulmustur,

9) Simf disiplini acismdan ogrencilerin

bekledikleri

davramslar

ile gozledikleri

ogretmen davramslan arasmda belirgin fark olmadigi gorulmustur,

10) Ogrenciler genel olarak var olan durumlarla ilgili okul yonetimi, rehberlik servisi
ve aileyle iletisime gecme konusunda istekli olmadiklan gorulmustur.

11) Ogretmenlerin,

ogrencileri

derse

motive

etme

davramsi

ile ogrencilerin

ogretmenlerden beklentileri arasmda anlamh bir farkhhk gozlenmistir.

12) Ogrencilerle

ogretmenler arasmda smif ici etkilesim ve davrams boyutunda

iletisim azdir.
13) Ogretmenlerin
edemedigi,

bu

ogrencileri simf ici etkinlerin yonetilmesinde

konuda

ogrenci

beklentilerinin

altmda

yeterice motive

davrams

gosterdikleri

gozlenmistir.

14) K1z ogrencilerin,. erkek ogrencilere

gore, ogretmenleri

isteklerinin karsilanma duzeylerinin yuksek oldugu gozlenmistir.
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tarafmdan

ilgi ve

5.1.2 Oneriler

1) Ogrctmcnlcrin

simf yonetim becerilerini ve egitim ogretimin kalitesini artmci

davrams sergilerneleri

icin yuksek lisansm egitiminin

cazip hale getirilerek bu

egitimden faydalanrnalan saglanmahdir.

2) Konusunda uzrnan kisiler tarafmdan hizrnet ici egitim yoluyla periyodik olarak
egitimleri surdurulmelidir.

3)

Kaliteli

egitimin

kaliteli

ogretrnenlerle

saglanacagi,

ilkesinden

hareketle

ogretmenlerin smif yonetimi ve simf disiplinin saglanmasmda sadece cezaya dayali
yontemlerden vazgecilerek toplarn kalite yonetimi felsefesi icerisinde simf disiplini
degerlendirilerek, ogretrnenler ve ogrenciler bilinclendirilmelidir,

4) Iletisimin smif yonetimi ve ogretirn basansi icin 90k onemli oldugu, iletisimde
basan saglanabilmesi,
kullanarak

icin iletisimin butun. ogelerini bilerek ve etkili bir sekilde

hedefe ulasilabilecegi

ogretmenlere

ve ailelere yonelik serninerlerle

uzrnan kisiler tarafmdan anlatilmahdir.

5) Simf yoneticisi konurnunda olan ogretrnenlerin bireyi tannna bireyin beklentilerini
dikkate alma, tekniklerini 90k iyi bilerek, musterisi dururnunda olan ogrencilerine
uygulayarak

her yonuyle

ogrencilerinin

beklentilerini

karsilayacak

dogrultuda

ogrencilerin

beklentilerini

yeterince

davramslar sergilernesi saglanmahdir.

6)

Suuf

yonetiminde

ogretmenlerin,

karsilayamama nedenleri arastmlarak, kahci ve bilirnsel cozumler getirilrnelidir.

7) Okul idaresi, Okul rehberlik servisleri ve veliler ogrencilerin sorunlanm dinlerne
ve

onlara

yardunci

olrna

konusunda

kullanmahdirlar.
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cagdas

egitim

ogretirn

yonternlerini

5.2.2. Bu Alanda Arasnrma Y apacak Arasnrmacilara

Iliskin Oneriler:

1) Arastirma alamnda tek olmasmdan dolayi bu arastirma diger il ve ilcelerde de
yapilabilir.

2) Bu arastirma universitelerin meslek yuksek okullan ve teknik egitim fakulteleri
bolumunde de uygulanarak karsilastirmalar yapila bilir.

3) Arastirma smif yonetimi alanmda akademik cahsma yapacak kisilere ogrenci
beklentilerini ve ogretmen davraruslanm gostermesi acismdan kaynakhk edebilir.

4) Bu arastirma diger devlet ve ozel liselere de uygulana bilir.
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EK-1
A(:IKLAMA

Sevgili Ogrenciler ,

Bu anketin amaci .snuf yonetiminde ogrencilerin meslek dersi ogretmenlerinden
bekledigi davramslan

ogretmenlerin hangi sikhkla gosterdigini belirlemeye

cahsmaktir.
Anketin birinci bolumu isimsiz kimlik bilgilerini belirlemek icindir.Ikinci
bolumunde ise smif ortammda .ogrencilerin bekledigi davramslan ogretmenlerin
hangi sikhkla gosterdiklerini belirlemeye yonelik sorular yer almaktadir.Sorulann
karsismdaki "hicbir zaman " .Cok az","Ara s1ra","Genellikle" ve "Her zaman"
cevaplanndan birine (xjisaretini koyarak belirtiniz.
Vereceginiz cevaplardaki ictenliginiz .arastirma bulgulannm saglikh olmasi
acismdan son derece onem tasimaktadir.Bu cahsmadan elde edilecek veriler yiiksek
lisans icin kullamlacaktir.
Simdiden gostermis oldugunuz ilgi ve katkilannizdan dolayi tesekkur ederim.
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BiRiNCi BOLlJ'M:
Boliimiiniiz:
iKiNCi BOLUM: Anket sorulan

Cinsiyetiniz:
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1. Snnfa girdiginde ogrenciler, ayakta ve giiriiltii
yapiyorsa ogretmen nasil davramr?
a)Memnuniyetsizligimoalo.§lanyla bissetti.rir.
b)Kapmm onunde durur, Ogrencilerin yerlerine oturmalanni
bekler,
c)Dygun bir dille, yumusak bir tavirla ogrencileri uyanr.
d)~ar, bagmr ve gerekli ceza0: verir.
2.Smlfa girip, derse basladiktan sonra biraz gee
gelen ogrenciye nasil davramr?
a)Nedenin sorar, bir dahagee kalmamasmi soyleyerek
oturmasma izin verir.
b)Derse kabul (gei;:) kagid; almasi icin idareye gonderir,
c)Hii;:bir sekilde derse almaz.
d)Ah§kanllk haline getiren ogrenciyi cezalandmr.
3. Dersin i§leni§i srrasmda konusma, giilme, smrfta
dolasma, elle veya sozle arkadaslarma satasma gibi,
bazi fiziksel hareketleri ile sunf ortannm bozan
ogrencilere, 6gretmen nasil davramr?
a)Tfun uyanlara ragmen davramslanm sfudfuiiyorsa disan
cikanr,
b)Ogrencilerin yerlerini degistirir,

..

c)Ogrencileri sozlii olarak uyanr.(Tath sert)
d)Oirrencileri cezalandinrJDisinline verir)
4. Dersin i§leni§i srrasmda, dersle hi1y· ilgileiimeyen,
uyuyan veya baska islerle ilgilenen ogrencilere,
ogretmeIJ nastl davramr?
\
a)Ogrenciyi sozle uyanr, derse k,'atihmrmsaglar,
b)Ogrencinin disan cikmasma izin verir.
c)Davraru§J.V.lll nedenlerini arastmr, yardimci olur.
d)Bu tiir ogrencileri kesinlikle cezalandinr.
5. Buffin ~abalanna ragmen, dersin yeterince
anla§tlmad1gim anlayan ogretmen nasil davramr?
a)Kisa bir tekrar, ozet ya da uygulama yapar.
bjlyice anlamis ogrencilere kisa tekrar yaptmr.
c)Yontem ve arac- gereclerini veniden gozden zecirir,
d)Oirrenenlerle vetinir, derse devam eder.

-
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SE<;ENEKLER

.

.,-~z-(
DA VRANISLAR

i:l ~

o- -(
iN

Ogretmen;
6. Sinavda kopya 'reken 6grencilere nasil davranmahdir?
a)Uyarmallchr,kopya cekmesini engelleyecek onlemler
almahdir,
-l:
b)Ogrenciyi smavdan cikanp, ceza vermemelidirc)Ogrenciyi smavdan atip ve cezaJ.andrrmahdrr.
(Okul idaresine,aisipline, ..vb.):
d)Qgrencinin ismini ahp, smava devam etmesine izin,
vermelidir.
7.Smav notuna itiraz ed~ ogrenciye, nasil
..
davranmahdtr?
a)Ogrencinin itirazmi kabul etmeliclir.
b) Itirazi ret etmelidir,
c)itiraz edilen smav kagrdim simfca degerlend.irmelidir.
d)itiraz edilen smav ~dnn
sahibiyle beraber
degerlendirmelidir.
.
8. Onceden ver~·bir
1r~mayi ya da 6devi yapmayan
6grenciye, nasil davram:llahdrr?
/

a)D~

(zaytf) notla degerlendirmeliclir.

b)Mazereti varsa dikkate ahp, ek sure venneliclir.
c)K.esinliklecezalanchrmahdrr.
d)Odev yapmama nedenlerini arastmp, sonucuna gore
davranm.ahdrr.
9. Derse defter, kitap gibi ders ara'r-gere1rlerini
getirm.eyen ogrencilere, nasil davranmahdrr?
a)Sozle uyarmahdir,
b)Derse almamahdrr.
c)Notla degerlendirmeli~.
d)Okul rehberlik servisine)gendermeliclir.

10. Ogrencilerin sunfta, lohk-1.oyafet yoniinden ,
kurallara uymad1gm1 g6riince nasil davra1tmahd1r?
a)Kurallan hatrrlatmahdrr.
b)Derse almayip, idareye gondermelidir.
c)Davram~mm nedenlerini arastmp, ogrenciye yardun
etmelidir.
d)Konuyu ailesiyle go~melidir.

(1)

z
-(
N

<
~
0
c-

(2)

~

00

~

~

i:t.
ra:l

(3)

(4)

N

=

SE<;ENEKLER

z

-<
~

s

.si:o

DAVRANISLAR

-

~
~

0
CJ,

o-

:z:

~

-<
~
~
~
J;,a1

(3)

(4)

-<

E:

en

::i::

1:1::

(1) .

=l •
11. Snnf ta normal okul arkada§hgmm otesinde,
dikkat c;eken davram§larda bulunan kiz ve erkek
ogrencilere, nasil davramr?
a)Sozle uyanr, smiftaki yerlerini degistirir.
b)Okul idaresine bildirir.
c)Rehberlik servisine gonderir,
d)Her iki ogrenciyi de cezalanchi:ir.(Disiplineverir.)
12. Ogrenciler arasmdaki anla:,mazhklann ,;oziimiinde
ogretmen nastl davramr?
a)Her iki tarafi dinleyerek ortak bir i;oziim bulmaya
calrsn,
b)Her ikisini de dersten atar.
c)Okul rehberlik servisine gonderir,
d)Anla:,mazhgm boyutuna gore aileleriyle i:,birligi yapar.
13. Dersin i§leni§ine baslamadan once, ogrencileri nasil
motive etmelidir?
a)Hemen konuya baslamaz, konuyla ilgili masal, fikra....vb.
anlatir,
b)Ogrenciyi;konunun hayatnn kolayla§trracagma inandmr,
C)Dersin

sonunda notla degerlendirecegini soyler.

d)hgilerini cekmek icin espriler yapar.
14. Ders boyunca sessiz, c;ekingen, telash ..•. gibi
davram§larda bulunan ogrencilere karsi nasil
,

.

-

a)Cevaplayabilecegi sorularla cesaretlendirilir.
b)Smrf ic;i etkinliklerdesorum)u1ukverir.
c)Ogrencinin durumunuaiiesiyle goril§iir.
d)Rehberlik servisiyleisbirligine gider.

.

15,Simf ta uyulmas1 gereken kurallann
belirlenmesinde, nasil davramrta)Smrfkurallanm ogrencilerle birlik.te belirler.
b)Srmfic;i kurallan yalnizca ogretmen belirler.
c)Ogretmen smifta kural koym.az.
d)S1mfta, okul idaresinin-belirledigikurallan uygular.

(2)
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16. Smrf ieinde kurallara uyaaj derse kanlan, verilen
gorevleri yapan, iiretici dii§iinebilen ogrencilere, nasil
·davramr?
a)OnelD.$emez.(ilgil~ez)
b)Yerinde ve zamamnda odiillendirir.
c)Rehberlik servisiyle isbirligi yapar, yetenegi yoni.inde
I vetistirllir.
4)Srradan bir ogrenci gibi davtamr.
17, Ogretmen, simfta ogrencilere nasil davrarur?
a)S:uufkurallanndan asla taviz vermez.
b)Arkada§ya yakla§lIIlgosterir,
c)Ogrencinin durumuna gore _davranrr.
d)SU1lfta varhgi ile yoklugu belli olmaz.
18. Ogrencilerle etkili bir iletisim kurabilroek icin,
nastl davramr?
a)Tiirk<;e'yidogru ve etkili kullamr.

•

b)Her ogrenciye yeterince kon~ma fusatJ. verir,
c)Beden dilini iyi kullamr.
Gest - rnimikler, el, kol hareketleri, giyim)
d)Tek yonlii iletisim kurar.( Hep kendisi kcnusur)
19.Smlf i'ri etkinlilderin yonetiminde nasrl davramr.
a)Smrf i<;i egitsel etkinlikleri z:enginl~~b)Ogrencileri inceleme ve a.ra§trnnayayone:ltir.
·.

c)Seviye gruplan ile cahsir. \
d)Ders konulanm guncel yasarnla ili§kilendirir.

.

20. Smif i'rinde istenmeyen ogrenci davranl§larm1 cezalandmrken, nasil davranir?
.

a)Bagmr, hskaret eder, alay eder, vb.
b)Dayak, kulak. 9ekxne,.gibifiziksel gii9 kullanrr.
c)Smrftan atar,
d)Notla degerlendirir.

.

BiRiNCi BOLUM:
Boliimiinilz:
iKiNci BOLllM: Anket sorulan

Cinsiyetiniz:
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1. Smifa girdiginde ogrenciler, ayakta ve giiriiltii
yapiyorsa ogretmen nasil davramr?
a)Memnuniyetsizlig:im.'oab§lanylahissettirir.
b)Kapmm oniinde durur. Ogrencilerin yerlerine oturmalanm
bekler.
c)Dygun bir dille, yumusak bir tavirla ogrencileri uyanr.
d)~ar, bagmr ve gerekli cezai;: verir.
2.Smxfa girip, derse basladiktan sonra biraz ge1r
gelen ogrenciye nastl davramr?
a)Nedenin sorar, bir dahagec kalmamasmi soyleyerek
oturmasma izin verir.
b)Derse kabul (ge9) kagid; almasi icin idareye gonderir,
c)Hi9bir sekilde derse almaz.
d)Altl;lkanllkhaline getiren ogrenciyi cezalandmr,
3. Dersin i§leni§i sirasmda konusma, giilme, snnfta
dolasma, elle veya s6zle arkadaslarma satasma gibi,
bazi :fiziksel hareketleri ile suuf ortamim bozan
ogrencilere, ogretmen nasil davramr?
a)Ti.im uyanlara ragmen davramslanm sfudiiriiyorsa disan
cikanr,

-

b)Ogrencilerin yerlerini degistirir,
c)Qgrencileri sozlu olarak uyam.(Tath sert)
d)Oi5Tencilericezalandmr.<Disinline verir)
4. Dersin i§leni§i sirasmda, dersle hi~· ilgilenmeyen,
uyuyan veya baska islerle ilgilenen ogrencilere,
\
ogretmeIJ nasil davramr?
',
a)Qgrenciyi sozle uyanr, derse k.'atilm:um saglar,
b)Qgrencinin disan 9tlanasma izin verir.
c)Davram§ItLJ.ll nedenlerini arastmr, yardimci olur.
d)Bu tfu ogrencileri kesinlikle cezalandmr,
5. Biitiin eabalarma ragmen, dersin yeterlnce
anlasrlmadignn anlayan 6gretmen nasil davramr?
a)Klsa bir tekrar, ozet ya da uygulama yapar.
b)iyice anlamis ogrencilere kisa tekrar yaptmr,
c)Yontem ve arac- zereclerini veniden zozden zecirir,
d)Oirrenenlerle yetinir, derse devam eder;

.

.

.
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Ogretmen;
6. Smavda kopya eeken ogrencilere nasil davranmahdrr?
a)Uyarmahdrr, kopya 9ekmes]Jli engelleyecek onlemler
almahchr.
~!:
b)Og:renciyismavdan eikanp, ceza vermemelidir.
c)Og:renciyismavdan atip ve cezaJ.anchrmahdir.
(Okul i~aresine,aisipline, .. vb.):
d)Qg:rencininismini ahp, smava devam etmesine izin,
vennelidir.
7.Smav notuna itiraz ed~ 6grenciye, nasil
..
davranmahdrr?
a)Og:rencininitirazmi kabul etmelidir.
b) Itirazi ret etmelidir.
c)itiraz edilen smav kagidrm sunf9a degerlendirmelidir.
djltiraz eclilensmav kagidim sahibiyle beraber
degerlendirmelidir.
8. Onceden verilmls bir i;ah§mayi ya da odevi yapmayan
ogrenciye, nastl davranmahdrr?
a)Dicyiik (zayrl) notla degerlendirmelidir.
b)Mazereti varsa clikkate ahp, ek sure vermelidir.
c)Kesinlikle cezalanchrmahdrr.
d)Odev yapmama nedenlerini ar~p.
sqnµcUllagore
davranmahdrr.
9. Derse defter, kitap gibi ders arai;-gerei;lerin.i
getirmeyen ogrencilere, nasil davranmahd:rr?
a)Sozle uyarmahchr.
b)Derse almamalidir.
c)Notla degerlendirmelidird)Ok:ul rehberlik.servisine~endermelidir.

o.

1 o·grencilerin sunfta, krhk-kiyafet yoniinden ,
kurallara uymad1gm1 goriince nasil davra~mal.Id1r?
a)Kurallan hanrlatmahdir.
b)Derse almayip, idareye gondermelidir.
c)Davram§lIDllnedenlerini arastmp, ogrenciye yardim
etmelidir.
d)Konuyu ailesiyle goril§melidir.
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11. Snnf ta normal okul arkada§hgmm 6tesinde,
dikkat c;eken davramslarda bulunan kiz ve erkek
ogrencilere, nasil davranir?
a)Sozle uyanr, simftaki yerlerini degi.¢rir.
b)Okul idaresine bildirir.
c)Rehberlik servisine gonderir,
d)Her iki og:renciyide cezalandm.r.(Disipline verir.)
12. Ogrenciler arasmdaki anla§mazhklann ~oziimiinde
ogretmen nasil davramr?
a)Her iki tarafi dinleyerek ortak bir yoziim bulmaya
ya.1.J.§11'.
b)Her ikisini de dersten atar.
c)Okul rehberlik servisine gonderir,
d)Anla§mazl1gmboyutuna gore aileleriyle ii;;birligi. yapar.
13. Dersin i§lenWne baslamadan once, ogrencileri nasil
motive etmelidir?
a)Hemen konuya baslamaz, konuyla ilgili masal, fikra....vb.
anlatrr.
b)Ogrenciyi, ·konununhayatmi kolayla§trracagm.a inandmr,
)Dersin sonunda notla degerlendirecegini soyler,

C

d)ilgilerini cekmekicin espriler yapar.
14. Ders boyunca sessiz, eeldngen, telash •.•• gibi
davram§larda bulunan ogrencilere karsr nasrl

.

.

-

a)Cevaplayabilecegi.sorularla cesaretlendirilir.
b)Sllllf iyi etk:inliklerdesorwri!u1ukverir.
c)Ogrencinin durumunuaiiesiyle goriii;;fu'.
d)Rehberlik servisiyleii;;birligine gider.

.

15.Smrf ta uyulmas1 gereken kurallann
belirlenmesinde, nasil davramr? ·
a)Sllllf kurallanm ogrencilerle birlik:te belirler.
b)Sm1f ici kurallan yalmzca 5gretmen belirler.
c)Ogretmen smifta kural koymaz.
d)Smrl'ta, okul idaresinin-belirledigikurallan uygular.
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16. Sunf ii;inde kurallara uyaaj derse kanlan, verilen
gorevleri yapan, iiretici dii§iinebilen ogrencilere, nastl
·davramr?
a)Onemsemez.(Ilgilenmez)
.
-~

b)Yerinde ve zamamnda odiillendirir.
c)Rehberlik servisiyle isbirligi yapar, yetenegi yoniinde
etistirilir.
~)Srradan bir ogrenci gibi daeramr.
17. Og:retmen, sunfta og:rencilere nasil davramr?
a)Simf kurallanndan asla taviz verm.ez.
b)Arkad~ya yaklasrm gosterir,
c)Ogrencinin durumuna gore.davramr.
d)Smifta varligi ile yoklugu belli olmaz.
18. Ogrencilerle etkili bir Iletisim kurabilmek icin,
nasil davrarur?
a)Tiirki;e'yi dogru ve etkili kullamr.
b)Her ogrenciye yeterince konll§mafusatl verir.
c)Beden dilini iyi kullamr.
.
Gest - mimikler, el, kol hareketleri, giyim)
d)Tek yonlii iletisim kurar.f Hep kendisi konusur)
19.Smlf i~i etkinlilderin yonetiminde nasil davramr.
a)SUllfi9i egitsel etkinlikleri zenginle~.
b)Ogrencileri inceleme ve ~aya

yoneltit'.

c)Seviye gruplan ile s;ah§:ir. \
d)Ders konulanni gtmcel yasamla ili§kilendirir.
20. Snnf i~inde istenmeyen ogrenci davranl§lann1.ce.zalandmrken,
.

-

a)Baginr, hakaret eder, alay eder, vb.
b)Dayak, kulak i;elane,.gibi fiziksel gili; kullarnr.
c)Smtftan atar,
d)Notla degerlendirir.

nasil davranir?

(4)

