
 

 

GÜDÜLENMENİN ANLAMI 

Bir organizma olarak her gün çeşitli davranışlarda bulunuruz. 

Hiçbir davranışın gelişigüzel  ve kendiliğinden olduğu 

söylenemez. Organizmayı davranıma sevk eden bir sebep 

ya da sebepler vardır. Aldığımız en ilkel bir uyaran bile 

yalnızca o uyaranın kendisi değildir. Her algıda; 

organizmanın içinde bulunduğu durum ve geçmişte geçirdiği 

yaşam deneyimleri, algının özü , şiddeti, süresi üzerinde 

etkili olmaktadır. Güdülenme , Türkçe karşılığı “sevk eden 

ve harekete geçirici” gibi anlamlara gelen güdülenme 

kavramı, İngilizce ve Fransızca “motive” sözcüğünden 

türetilmiştir. Güdü ise Latince de ‘’movere’’ harekete 

geçirme’’ anlamına gelir. Güdü davranışa enerji ve yön veren 

güçtür; bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için 

harekete geçmeye sevk eder. Güdü, istekleri, arzuları, 

ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. 

Araştırmacılar güdüyü; 

>‘’öğrencilerin öğrenme hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için 

katıldıkları aktiviteleri ve bu aktivitelere katılımı için itici bir 

güç” olarak ifade etmiştir.  

>Yine başka bir tanımda; “bir hedef için çaba sarf etmeyi 

sağlayan, insanoğlunun doğal enerji kapasitesidir’’ şeklinde 

tanımlanmıştır.  

DÜRTÜ: Bu kavram, organizmada etkinlik oluşturan ya da 

etkinliği arttıran fizyolojik bir güç anlamına gelmektedir. 

Ayrıca, dürtü bir etki ya da hoş olmayan bir uyaranın etkisi 

altında dengesi değişmiş olan organizmanın eski durumunu 

alabilmesi için bir itme ve bir canlandırma anlamına da 

gelmektedir. Güdü ile dürtüler arasında az da olsa fark 

vardır. 

DENGE: Bu kavram, iç çevrenin değişmezliği anlamına 

gelmektedir. İnsanın yaşamını uyumlu bir biçimde 

sürdürebilmesi için hem bedensel hem de ruhsal yönden 

dengeli bir şekilde yaşaması gerekir. Canlı varlıklarının 

yaşayabilmesi ve organizmada beden ısısı, oksijen, su ve 

kandaki şeker oranı gibi öğelerin belli sınırlar içinde tutulması 

gerekir.  

>Açlık susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere 

dürtü denilmektedir.  

>Öğrenilmemiş, değiştirilemeyen, türe özgü kalıplaşmış 

davranış örneklerini doğuran ve sürdüren güçlere içgüdü 

diyebiliriz. 

Dürtü ve güdüler; özlerini amaçlarını, nesneleri 

değiştirebilmelerine, geliştirebilmelerine, öğrenme  ile ortaya 

çıkmalarına karşın  , içgüdüler , türe özgü davranış 

örneklerini başlatan , değişmeyen ve doğal olarak bulunan 

güçlerdir. 

Güdüler genel olarak, içsel veya dışsal olmak üzere iki ana 

kategoriye ayrılır. 

>Dışsal güdü, bireyin dışından gelen etkileri içerir. Bir 

öğrencinin yüksek not  aldığı  için  öğretmeni tarafından  

övülerek  pekiştirilmesi buna örnek gösterilebilir. 

  

>İçsel güdü ise , bireyin içinde varolan ihtiyaçlarına yönelik 

tepkilerdir. Merak , bilme ihtiyacı, yeterli olma isteği , gelişme 

arzusu içsel güdülere örnek gösterilebilir. 

>Güdü  organizmayı belirli tepkilerde bulunmaya ve sonuç 

olarak bir şeyler öğrenmeye zorlamaktadır. Buna bağlı olarak 

,güdülenme öğrenme için gerekli ön şartlardan biri 

olmaktadır.  

>Yeterince güdülenmemiş bir öğrenci, öğrenmeye hazır hale 

gelmemiş demektir, kişiyi öğrenmeye sevk edecek önemli bir 

neden olmadıkça öğrenmeye karşı ilgi gelişmez. İnsanlar 

genellikle merak duydukları ve ilgi çekici buldukları konuları 

daha çabuk öğrenirler 

Güdülenmeyi etkileyen 4 temel etmen vardır. Bu etmenler 

şunlardır: 

>>öğrenme biçimi 

>>öğrenme amacına ulaşma isteği 

>>öğrenmeye karşı olumlu tutum 

>>çaba dolu davranış 

Bireyin gereksinimlerini doyurmak amacıyla, öğrenme ve 

eyleme geçme isteği içinde bulunmasına güdülenme denir. 

Bireylerin açlık, susuzluk, uyku yerine statü gereksinimi, 

sosyal kabul edilme ve başarı gibi diğer pek çok etkenle 

güdülendiği açıktır. Ama tüm güdüler üç önemli işlevde 

bulunur: 

1) organizmayı belli uyarıcılara doğru yöneltir, hareket 

ettirirler. 

2) davranışları belirli amaçlara ulaşmak için yönlendirirler. 

3) amaçlara ulaşmada etkili olan davranışları pekiştirirler. 

GÜDÜ VE GÜDÜLENME TÜRLERİ 

Güdüler genelde birincil ve ikincil güdüler olarak iki grupta 

toplanır. Güdülere süreklilik açısından bakıldığında ise yine 

iki grupta toplayabiliriz. Bunlar; durumluk ve sürekli 

güdülerdir. 

BİRİNCİL GÜDÜLER: Bu gruptaki güdüler; organizmanın 

yaşar kalmasını sağlamada düzenleyici bir etkiye sahiptir. Bu 

güdüler öğrenilmemiş ve fizyolojik temelli güdülerdir.  

İKİNCİL GÜDÜLER: İnsanlara özgü bu güdüler; çok çeşitlidir 

ve öğrenilmiştir. Bunlara güvenlik ve statü güdüleri de 

diyebiliriz. Öğrenme kavramlarıyla yakından ilgilidirler. 

DURUMLUK GÜDÜLER: Belli bir durumun etkisiyle ortaya 

çıkan ve geçici olan güdülerdir. 

SÜREKLİ GÜDÜLER: Durumluk güdüye oranla daha kalıcı 

olan güdülerdir.  

Genel olarak güdü türlerine bakıldığında bu sınıflamaların 

kesin sınırlarla birbirinden ayrılmadığını görebiliriz. Bireylerde 



 

 

zaman zaman çeşitli güdü türleri birlikte zaman zaman da bir 

güdü türü diğerine oranla daha baskın görülebilmektedir. 

Öğrenciler genelde iki yolla güdülenirler bunlar doğal ve 

yapay güdülenmelerdir.  

Doğal güdülenme :Öğrencinin öğrendiği konular onun 

güdüsünü doyuruyor, sorunlarını çözebilmesine yardımcı 

oluyor yada gereksinimlerini gideriyor ise öğrencinin doğal 

olarak bu konuları öğrenmeye güdülendiği görülmektedir. Bu 

tür güdülenmeyi öğrencinin günlük temel güdülerinin 

doyurulması ile açıklarız.  

Diğer yandan motivasyon yapıları özellikle bazı alanlara göre 

farklılık göstermektedir. Öğrencilerin farklı alanlarla ilgili 

olarak yeterli olduklarını düşünmeleri o alanlarda da başarılı 

olabileceklerinin göstergesidir. Bu durum öğrencilerin içsel 

motivasyonlara sahip olduklarını gösterir. 

Yapay güdülenme: Öğrencinin,  öğrenme konumunun 

kendisi için yararını ve güdülerini doyurma değerini 

göremediği durumlarda öğretmen tarafından ödüller yada 

cezalar koyarak güdülenmesinin sağlanmasıdır. Bu tür 

güdülenmeyi de öğrencinin ikincil güdülerini doyurmaya 

yönelik olarak açıklarız.  

Güdülenme ve Öğrenme 

1960’lı yıllarda öğrenme literatürün de pekiştirme literatürü 

nün ağır bastığı görülür. Pekiştirme kuramı davranışsal bir 

yaklaşımdır. Pekiştirme kuramcıları davranışların çevreye 

bağlı olduğunu savunmaktadır. Onlara göre davranışları 

kontrol eden şey alınan pekiştirmelerdir. Davranış sonucu 

gösterilen bir pekiştirme bu davranışın tekrarlanma olasılığını 

artırır. 

Pekiştirme kuramcıları bireyin içsel durumlarını ele almazlar. 

Ancak birey herhangi bir olayın içine girdiğinde onun 

hareketleri üzerinde çalışırlar. Davranışları başlatan 

nedenlerle ilgili değildirler. Pekiştirme teorisi motivasyonu 

belirlemeye çalışan bir kuram değildir. Davranışı neyin 

kontrol ettiği hakkında bir analiz sağladığından dolayı 

motivasyon açıklamalarıyla ilgilenmiştir. 

Pekiştirmenin ne kadar yaygın bir motivasyon aracı olduğu 

göz ardı edilemez. Fakat bu teori duyguların, davranışların, 

umutların davranışlar üzerindeki etkileri göz ardı eden bir 

kuramdır   

İçsel güdülenme kuramcıları, güdülenmenin bilişsel boyutu 

kadar duyuşsal boyutu ile de ilgilenirler. İçsel güdülenme 

kuramının dayandığı temel varsayım  insanların doğuştan 

temel bilişsel ve değer yeterliliklerinin geliştirmeye 

güdülendikleridir ve bunu başardıklarında da haz 

duyacaklarıdır.  

Sınıf içerisinde içsel güdülenmenin temelinde  yada 

merkezinde mücadele ve ya bir şeyleri başarma hissi 

yatmaktadır. Bu durumda öğrencilerin psikodinamik 

gereksinimlerinden ve kendi karalarını kontrol etme  

(özerklik);kendilerini başarılı hissetmek için bir şeyler yapma 

(yeterlilik); kendilerinden daha büyük bir grubun parçası 

olduklarını hissetme (aitlik); kendileri hakkında olumlu 

düşünme (benlik saygısı); yaptıkları işten zevk alma, doyum 

alma (tabi olma, dahil olma ve teşvik, uyarım)gibi kavramları 

ortaya çıkarmaktadır.  

 

Özerlik Gereksinimi:Kişinin tatmin edildiğinde, kişisel 

özgürlüğün mutluluğunu ve neşesini hissederken, tersi 

durumda, kişi bağımlı olduğu duygusuna kapılır . Bağımsızlık 

gereksinimi, bağımsızlık ve özgürlük için herhangi tür bir 

sınırlamadan kaçınmaya duyulan bir arzudur. Yüksek 

bağımsızlık güdüsüne sahip kişiler, etki ya da zorlamaya 

karşı direnç gösterir, bir otoriteye karşı gelerek ya da yeni bir 

mekanda özgürlük arayarak, bağımsızlık sağlama çabası 

içine girerler. 

Yeterlilik Gereksinimi:Kişinin zorlukların üstesinden gelme, 

gücü kullanma, zor olan şeyleri mümkün olduğunca hızlı ve 

iyi bir şekilde yapmak çabası”na duyulan bir arzu ya da 

eğilimdir . McCelland (1961, 1965), yüksek başarı 

gereksinimine sahip kişilerin, hesaplanan (ne çok fazla ne 

çok az) riskler alan, hızlı geribildirim arzulayan, başarıdan 

büyük haz duyan, zihni devamlı işiyle meşgul olan ve kişisel 

sorumluluk üstlenen bireyler olduklarını belirtmiştir.  

Aitlik ve Bağlı Olma Gereksinimi:Bu gereksinime güçlü bir 

biçimde sahip olan kişi, diğerleriyle olumlu duygusal ilişkiler 

arama yolundadır. Bu ilişki “arkadaşlık” sözcüğüyle 

açıklanabilir. Diğerlerini sevme, onlar tarafından 

benimsenme ve sevilme ya da affetme ve affedilme 

eğilimleri, kişilerarası ilişkilerin bozulmasına tepkide 

bulunma, bozulan ilişkileri yeniden sağlamaya çalışma, yakın 

ilişki gereksiniminin belirtileri olarak gösterilebilmektedir 

(Can, 1985; 71). Bu güdü, diğer insanlarla bolca zaman 

geçirmemize neden olur. Bu kişiler, ilişki motivasyonları 

güçlü, dost canlısı tiplerdir. Çoğu, uzun süre yalnız kalmaya 

dayanamaz ve soluk almak gibi başkalarının varlığına 

gereksinim duyarlar 

Benlik Saygısı Gereksinimi:Maslow’a (1970) göre saygınlık 

gereksiniminin iki boyutu vardır. İlki bireyin kendi kendisine 

duyduğu özsaygısı, ikincisi ise bireyin diğer insanlardan ve 

çevresinden beklediği saygı ve değer görme arzusudur. 

Bireyler üyesi oldukları toplum ya da kurumlar içinde önemli 

pozisyonlara gelmek, çevresinden değer ve takdir görmek 

isterler. Çeşitli kurumlara yardımda bulunmak, çeşitli statü 

sembollerine sahip olmak, tanınmak amacıyla eylemlerde 

bulunurlar. Bireyin öz-saygı gereksiniminin tatmini, öz-güven, 

değer, güç, yetenek ve yeterlilik, dünya için yararlı ve gerekli 

olma duygusuna yol açmaktadır  

İlgi ve Hoşlanma Gereksinimi:İnsanlar temel bir merak 

güdüsüyle dünyaya gelmekle birlikte, sosyal öğrenmeyle 

geliştirdikleri bir merak gereksinimi gösterirler. Bu 

gereksinim, bir şeyler öğrenmeye ilişin genel gayretleri ifade 

eder. Dünya veya kendisi hakkında bir şeyler öğrenme ve 

bilme arzusu, merak güdüsü güçlü olan insanlar açısından 

yaşamın en büyük hazlarından birini oluşturur.  

GÜDÜLEME YAKLAŞIMLARI 

Öğrenci merkezli çağdaş eğitimde ulaşılması gereken 

hedefin tam öğrenme olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir amaca 

yönelik tam öğrenme daha çok güdülemeyle olmaktadır. 



 

 

Güdülenmeyi çok yönlü olarak irdeleyen birçok güdülenme 

yaklaşımı vardır. 

Bunlardan başlıcaları ; 

>>İnsancı yaklaşım           >>Davranışçı yaklaşım  

                          >>Bilişsel yaklaşım 

İNSANCI YAKLAŞIM 

İnsancı yaklaşıma göre bireyin güdülenmesinin temelinde 

gereksinmeler yer almaktadır. Bu alanda güdülenmeyi 

tanımlamaya ve sınırlandırmaya çalışan uzmanların çoğu 

dışarıdan gözlemlenebilir; davranışsal ve deneysel ölçüt 

arayışına gereğinden fazla önem verdikleri için birçok 

sorunla karşı karşıya kalmıştır.Sağlıklı insanların güvenlik , 

ait olma, sevgi, saygı ve özsaygı gereksinimleri giderdikleri 

ve öncelikli olarak kendini gerçekleştirmeye güdülendikleri 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Bu yaklaşıma göre, kişiler halihazırda sahip oldukları 

şeylerden çok sahip olmak istedikleri şeyler tarafından 

davranışa sevk edileceklerdir.Maslow’ un modeli çeşitli 

yönlerden eleştiriye uğramıştır. Bunlar içinde en önemlisi 

bütün kişilerin gereksinimlerini aynı sırayı izleyen kalıp içine 

koymanın zorluğudur. 

DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM 

Davranışçılara göre güdüler, şartlanma ve modelden 

öğrenme yollarıyla öğrenilmektedir. Etkinlik genelde 

pekiştireçlere bağlıdır. Bu yaklaşımda pekiştireçler içsel 

ihtiyaçlardan daha önemlidir.Bu yaklaşıma göre öğrenci 

kendi amaçlarını bir kenara bırakıp kendini ödüle götüren 

amaçlara yönelebilir. Takdir edilen, övülen, ödüllendirilen 

öğrenci daha kolay öğrenir.İlgi görmeyen öğrenci ise zor 

öğrenir.Burada pekiştireç ödül olarak kullanılmalıdır. (Aferin 

deme, yıldız verme, ödüllendirme, …)Ceza ise yanlış 

davranışlarda, ilgisizlik, dikkatsizlik gibi durumlarda 

verilmelidir. 

Öğrencilerin hangi davranışlarda pekiştireç alacağını bilmesi 

gerekir. Yanlış cevaba pekiştireç verilirse öğrenci motive 

edilemez. Öğrenci iyi şeyin beklediğine değil, ödülün iyi 

şeyler üzerine kendiliğinden geldiğine inanmalıdır.Eleştirilen 

tarafı, bu yaklaşımda bir süre sonra davranış öğrenmek için 

değil de ödül almak için yapılmaya başlanabilir. Bu durumda 

öğretmenin dikkatli davranması ve davranış ortaya çıkınca 

pekiştireci kaldırması gerekir. 

BİLİŞSEL YAKLAŞIM 

İçsel motivasyon ön plandadır yani davranışçı yaklaşımın 

uzağında bir görüştür. Bu yaklaşımda esas olan öğrencinin 

kendi amaçlarını saptaması ve bunlar için güdülenmesidir. 

Burada davranışları bilme, dengeleme,dünyayı anlama gibi 

gereksinimleri karşılamak önemlidir.Bilişsel kuramda motive 

olmak için bilişsel dengesizlik şarttır. Bilişsel dengesizlik 

öğrencinin bir konuda bilgi edinme ihtiyacını karşılamasıdır. 

Motive için bilişsel dengesizlik şarttır. Bu yaklaşımın 

eleştirilen yönü öğrenciler arasında var olan farklılıklar ve 

öğrencilerin amaca yönelirken kararsızlığa düşmesidir. 

Öğrencileri güdüleme yolları 

>Derse başlarken ilginç, şaşırtıcı, merak uyandırıcı sorular 

sorun. 

>Çalışmaları mümkün olduğu kadar aktif, araştırıcı, 

heyecanlı ve yararlı hale getirin.  

>Bütün öğrencilerin, neyi nasıl yapacaklarını ve ulaşacakları 

hedefe nasıl gideceklerini bilip bilmediklerinden emin olun. 

>Öğrenciler arasında zekâ, sosyo-ekonomik-kültürel geçmiş, 

okula ve bazı derslere karşı tutum açılarından bireysel 

ayrılıklar olduğunu her zaman dikkate alın. 

>Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını doyurmalarına yardımcı 

olun. 

>Sınıfın fiziksel şartlarını hesaba katın. 

>Öğrencilerle ilgilendiğinizi ve onların sizin sınıfınızın 

öğrencileri olduğunu hissettirin. 

>Bütün öğrencilerin az da olsa saygınlık kazanabilecekleri 

öğrenme yaşantıları düzenleyin.  

>Her öğrencinin takdir edilme ihtiyacını karşılayacağı ders içi 

ders dışı etkinlikler düzenleyin. 

>Öğrencilere her konuda seçenekler sunun. 

>Olumlu benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olun. 

>Olumlu yanları vurgulayarak sonuçlar hakkında geri bildirim 

verin. 

>Öğrencileri, kendi öğrenmelerini kendilerinin yönlendirmeleri 

için cesaretlendirin.İhtiyaç duyan öğrencileri, özgüvenlerini 

ve başarı ihtiyaçlarını geliştirmeleri için cesaretlendirmeye 

çalışın. 

>Öğrencilere sorumluluk vererek, kendileriyle yarıştırarak 

onların başarı güdüsünü geliştirici teknikler kullanın. 

>Okul başarısızlığı bir kısır döngüdür. Bu döngü, ancak 

öğretmenin beklentisini yüksek tutarak öğrenciyi 

güdülemesiyle kırılabilir. 

(MOTİVASYON) 



 

 

       M(Me)(Ben) ..Her şey benle başlar ve benle biter. 

       O(Oportunity) (Fırsat) ..Hiçbir zaman iyi fırsatlara sahip 

olma konusunda endişelenme yalnızca her fırsat için uygun 

biri olduğundan emin ol. 

     T(Time)(Zaman)..Zaman sınırlı ve aynı zamanda 

sınırsızdır. Bu yüzden zamanı düşünmeden doğru olanı 

şimdi yap. 

       I(Incentive)(Dürtü)..Değer atfettiğimiz şeyler bizim için 

güdüleyicidir. 

        V(Vision)(Görüş)..Planlanan işleri daha kolaylıkla 

başarmaktayız. 

        A(Attitude)(Tutum)..Yapabileceğimizi düşünmekte bir 

tutum, yapamayacağımızı düşünmek de ayrı bir tutum. 

Tutum her şeydir. 

  T(Take Charge)(Görev Üstlenmek)..Yaşamda başınıza 

gelenlerden sorumlu olmayabilirsiniz.Fakat başınızla başa 

çıkabileceğinizden siz sorumlusunuz.Yani görevi siz üstlenin. 

  I(Interested )(İlgili Olmak)..Bir şeylerle ilgilenene kadar 

ilgileneceğimiz bir şeyler beklemek olanaklı değildir. 

        O(Open Minded)(Açık Fikirlilik)..Açık fikirli olduğumuz 

sürece alternatifler sonsuzdur. 

        N(Never)(Asla)..Kazananlar hiçbir zaman sönmez 

dönmezle ama sözünden dönenler asla kazanamazlar. 

(ÖĞRENCİ) 

      S(Self Confident)(Öz Yeterlik)..Yaptılarınızın yarısının 

doğru olduğunu düşünebilirsiniz.Bu yüzden kendini yeterli 

görenler başarılı olurlar. 

      T(Trustworthy)(Güvenilir) ..Başarı daha çok güvenilir 

ve inanılır kişilerden gelmektedir. 

     U(Understand)(Anlamak)..Verilen her görevin doğasını 

anlamak o işin kolaylıkla başarılmasını sağlamaktadır. 

      D(Diligently)(Gayretle)..Başarılan işin kalitesi o işteki 

gayretle belirlenmektedir. 

       E(Eagerly)(İstekli)..Her göreve istekli bir şekilde 

yaklaşan bireyler her türlü işi başarabilme güdüsüne 

sahiptirler. 

       N(Nice)(Güzel)..Güzel insanlar birbirine yardım eden 

insanlardır. 

       T(Talents)(Yetenekler)..Çok çalışmanın,akıllı olmanın 

yanında yeteneklerin etkisini de unutmamak gerekir. 

(ÖĞRETMEN) 

     T(Twice)(İki kez)..Öğretme iki kez öğrenme demektir. 

     E(Enthusıanstically)(Gayretle)..Başkalarına birşeyler 

öğretirken eğer bu işi gayretle yaparsak,çabamız sonunda 

başarı sağlamak olanıklıdır. 

     A(Action)(Aktivite)..Başarı sağlamanın en kolay yolu 

uygun faaliyeti seçmektir. 

      C(Clever)(Akıllı)..Akıllı olmak öğrencilerimize 

gereksinimleri doğrultusunda yardımcı olmamızı sağlar. 

      H(Humor)(Mizah)..Mizah olmadan öğretemeyiz. 

      E(Enable)(Kolaylaştırmak)..Bizim işimiz öğrencilerin 

kendi işlerini yapmalarını kolaylaştırmaktır. 

      R(responsıve)(Sorumluluk).. Eğer öğrencilerimizin 

gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda kendimizi sorumlu 

hissedersek, onlar da bize karşı sorumluluk hissdecektir. 

SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 

İletişim Nedir? 

İletişim, sözlü yada sözsüz, duygu, düşünce, fikir, kanı ve 

bilgilerin bireyden bireye amaçlı olarak aktarılması veya 

simgeler yolu ile anlamların geçişidir. İletişim uyarıcı-tepki 

bağıdır. Kaynaktan gelen uyarıcılara hedefin verdiği 

tepkileridir. Kısacası uyarıcı niteliğinde dışardan aldığımız ve 

tepki olarak dışarıya verdiğimiz her şeydir. 

İletişim, bir başkasıyla konuşmadır, televizyondur, gazetedir, 

yazınsal bir eleştiridir, saç biçimimizdir, giyim biçimimizdir, 

mağara duvarlarındaki bir resimdir. İnsanlar iletişime 

gereksinim duydukları ve ondan yararlandıkları gibi, onu 

çevrelerinde hazır bulurlar. Çalan telefon, sokaktaki trafik 

lambaları, reklam panoları, uyarı yazıları, tanıdık birinin 

gülümseyerek selamlaması, gazetecide asılı duran gazete ve 

dergi başlıklarıdır. 

İletişim, ileti gönderenin iletmek istediği anlamı alıcıya 

bozmadan iletme çabasıdır. Kaynak ve alıcı birbirleri ile 

iletişim süresince anlamdaş olmaya çalıştıklarında ilişkiler 

daha iyi gelişir(Başaran,2004).  

Yapılan araştırmalara göre iletişim yeteneği ile bireyin zeka 

düzeyi ve aldığı eğitim arasında doğrudan bir ilişki vardır ve 

bireyin kişilik ve zihinsel yetileri ile yakından ilişkilidir 

(Fındıkçı,2000). 

İletişimle birlikte, tecrübeleri ve duyguları aktarma yeteneği; 

insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesine olanak 

vermiştir. Bilgilerin ve tecrübelerin paylaşılmasında iletişimin 

etkisi büyüktür. Yaşamın tüm alanlarında etkisi 

yadsınamayacak olan önemli bir beceride etkili iletişim 

kurabilme yeteneğidir.  

İletişimde esas olan; etkileşimin olmasıdır. İletişim sadece 

haber alma ve verme işlemi değildir. Etkileşim yoksa oluşan 

durum ileti göndermekten veya almaktan öte bir şey değildir. 

Kişiler arasında bir iletişimin gerçekleşebilmesi için 

gereken bazı temel şartları şöyle sıralayabiliriz 

>Kişiler arası iletişim kurma isteğinin olması, 

>Bazı kuralların olması 

>Bir amacın olması, 



 

 

>Rol ilişkilerinin varlığı  

>Ortak bir dilin olması gerekir  

İletişimin beklenen düzeyde gerçekleşmesini önemli 

ölçüde etkileyen faktörler şunlardır : 

>Ortak değerler ve saygı iletişimi kolaylaştırır. 

>İletişimin amacı önceden belirlenmelidir. 

>Mesajın etkisi, kaynağın güvenilirliğine bağlıdır. 

>Mesajlar ortak bir anlam çerçevesi içinde kalmalıdır. 

>Mesajlar birbirleriyle çelişmemelidir. 

 

>Mesaj sözlü, sözsüz tüm iletişim unsurları ile 

desteklenmektedir. 

>Empati yapmak 

>Her kişinin aynı mesajı algılaması farklıdır. 

>Alıcının mesajla ilgilenmesi ve iyi bir dinleyici olması 

gerekir. 

>Zamanında geri bildirim verilmelidir 

>Gereksiz eleştirilerden kaçınmak 

İletişimin Amacı 

İletişimin amacı, kişi açısından özel amacı ne olursa olsun 

temel amacı çevre üzerinde etkin olma, başkalarında 

davranış, tutum geliştirme ve değiştirmedir. İletişimde amaç 

iletişimi etkileşim düzeyine çıkarmadır. Ortak bir bakış açısı 

oluşturmaktır. 

İletişimde Algılama 

  İletişimde algılama süreci, kişilerin sahip olduğu  

>Değer yargıları          >Amaç ve hedefleri 

>İhtiyaçları                  >Kültürel ortamları 

>Bilgileri, hisleri        >Geçmiş deneyimler 

>Biyolojik ve fiziksel özellikler tarafından etkilenir 

Etkili iletişim kurabilmek için kaynağın alıcı konumundaki kişi 

veya kişilerin değerlerine, kişiliğine ve inancına saygı 

çerçevesinde oluşur. Alıcıyı olduğu gibi kabul eder, önemser, 

güven verirse iletişim hedefine ulaşır. Aksi durumda iletişim 

amacına ulaşamaz. 

Etkili ve Etkisiz İletişim Davranışları 

 

 

>Etkili bir iletişim gerçekleştirmek için sözlü iletişimle birlikte 

görsel-işitsel iletişimden de faydalanılabilir. 

Görsel-işitsel iletişimin faydaları: 

>>Diğer iletişim yöntemlerini destekler 

>>İletişimi etkili ve daha anlaşılır kılar 

>>İletişim kolaylaşır ve zaman kaybı azalır 

>>Mesaj daha çok ilgi çeker 

İletişim Süreci Ve Öğeleri 

İletişim süreci, insan davranışlarını değiştirmek, kişiler ve 

gruplar arası ilişkileri genişletmek, örgütte bir haberleşme ağı 

kurmak ve etkili bir eşgüdüm sağlamak amacıyla kullanılır. 

İletişim sürecinin beş temel öğesi; kaynak, mesaj, kanal, alıcı 

ve dönüttür. İletişim neticesinde; kaynak ve alıcının 

paylaşmak istedikleri; bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor 

niteliğindeki davranışlardır.   

İletişimin Öğeleri 

I-KAYNAK: İletişim süreci içerisindeki kişilerden, iletişimi 

başlatan kişiye kaynak kişi denir. Kaynak, herhangi bir 



 

 

durumda diğer insanlara düşünce ve duygularını aktarma 

girişiminde bulunan kişidir. Bu nedenle “kaynak" kendi duygu 

ve yaşantılarını alıcı durumunda olanların bütün duyularına 

ulaşabilecek biçime getirmeye çalışır  

Davis’e göre kaynağın alıcı ile ilgili beş temel amacı 

olduğunu söyler. Bunlar; 

>Mesajı alması      >Mesajı anlaması 

>İletişimi kabul etmesi       >Eyleme geçmesi  

>Dönüt (geribildirim) 

Kaynağın;>Okuma yazma alışkanlığının olması 

>Net , açık ve anlaşılır cümleler kullanması 

>Diksiyonun güzel olması 

>İletişim kurduğu konuya hakim olması 

>Devrik cümleler yerine kurallı cümleler kullanması  

 iletişimde etkililiği artırır. 

II-MESAJ: Bir yaşantıya ait duygu ve düşüncenin kodlanarak 

sözlü, sözsüz veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye 

ulaşmasını sağlayan sembollere mesaj denir. Mesaj, bir 

vericiden çıkan duygu ve düşüncelerin, alıcının duyu 

organlarınca algılanmasına yöneliktir. Mesaj, alıcıya ait ne 

kadar çok duyu organına ulaşırsa, anlatım o ölçüde olur.  

Mesajın net olarak hedef tarafından alınabilmesi için 

kaynakla alıcının ortak bir yaşam kültürüne sahip olması 

gerekir. 

III-KANAL: İletişimin hangi yolla yapıldığını, veya gönderici 

ve alıcı arasındaki bağı ifade eder. İletişimin sağlandığı 

unsur olarak veya iletileri taşıyan araçlar olarak ta 

tanımlayabiliriz.  İnsanların beş duyu organları beyne giden 

iletişim kanallarıdır. Gazete, kitap, dergi, radyo ve televizyon 

da bir iletişim kanalıdır. 

IV-HEDEF(ALICI): Bilgi, beceri ve alışkanlığa maruz kalan 

kişi veya gruplardır. Bilgilenmesini, duymasını, değişmesini, 

tepki vermesini istediğimiz kişi veya gruplardır. Sağlıklı 

iletişim için alıcı konumundaki kişilerin bazı sorumlulukları 

taşıması gerekir. Bunlar;  
>Dinleyici konuşmacıyı duyabilmelidir. 

>Dikkatini konuşmacıya vermeli ve bazı baş hareketleri ile 

onu dinlediğini göstermelidir. 

>Mesajların açık olmadığı veya anlaşılmadığı durumlarda 

dinleyici anlamadığını ifade etmelidir. 

>Dinleyici konuşmacıyı anlayabileceğinin farkında olmalı ve 

sabırlı olmalıdır. 

>Dinleyici yorumlarının neler olduğunu açıklayan ama 

yargılamayan bir yaklaşımla takınmalıdır. 

>Yeri ve zamanında soru sorabilmeli 

>Dinleyici konuşmacının neler söyleyeceği hakkında 

tahminde bulunmayı bir kenara bırakmalı 

>İyi bir dinleme beraberinde doğru anlamayı da getirmelidir. 

İyi bir dinlemeye rağmen anlama gerçekleşmiyorsa anlamayı 

olumsuz etkileyen faktörler vardır ve bunların ortadan 

kaldırılması gerekir. 

Anlama sürecini etkileyen olumsuz davranışlar 

>Açı sadakati             >Ben bilirimcilik 

>Kişileştirme            >Zihin okuma 

V-DÖNÜT 

Dönüt İngilizce de ‘’feedback’ kelimesinin karşılığı olan 

aydınlatıcı yankı, geri besleme, geri bildirim ve besleyici 

yankı gibi eş anlamlara gelmektedir.Hedefe ne ölçüde 

ulaşıldığını belirlemek için yapılır. 

Dönüt vermede önemli noktalar 

>Dönütün alıcı tarafından istenmesi 

>Gözlenen davranışın hemen ardından verilmesi 

>Teknik olmayan bir dil kullanılması 

>Kısa ve öz olmalı 

>Kişinin kişiliğine değil gözlene davranışa yönelik olmalı 

>Tehdit edici olmamalı 

>Kişinin zayıf yönlerine olduğu kadar güçlü yönlerine de 

yönelik olmalı 

Eğitimde İletişim ve Sınıf Yönetimi 

Bir öğretmenin görevini iyi yapabilmesi için ruh bilimi ve 

iletişim kuramıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Çünkü 

eğitim bireye, aileden bütün insanlığa ve evrene doğru 

yayılıp gelişen sevgi ve bilgi aktarmaktır. Amaç seven, sayan 

güvenli, bilgili, başarılı, verimli ve doyurucu bir yaşam 

sürdürecek kişiler yetiştirmektir.  

Sınıf içinde iletişim işlenmesi gereken en aktif kuraldır. 

Öğretmen sınıf içinde iletişim için uygun ortam hazırlamalı, 

iletişim bir amaca uygun olmalı, sınırlı olmalı, gereken kişiler 

gerektiği kadar iletişime katılabilmelidirler. İletişim gerek 

öğretmen gerekse başka kişilerce engellenmemelidir.  

Sınıfta İletişim Sürecinin Öğeleri 



 

 

Sınıfta  iletişim sürecinin öğeleri; öğretmen, mesaj, kanal  ve 

öğrencidir. Bu süreç aşağıdaki  şekilde gösterilmiştir.  

 

Sınıfta İletişimin Yönü 

Sınıf içi iletişimin etkili kılınmasında, öğretmen-öğrenci 

arasındaki etkileşimin yönü belirleyici rol oynamaktadır. 

İletişim öğretmenden öğrenciye, öğrenciden öğretmene 

karşılıklı olursa yararlıdır. Tek yönlü iletişim sıkıcıdır ve dönüt 

yararlarından uzaktır.  

>Tek Yönlü İletişim 

Öğretmenin bilgiyi  ve konuyu kendi tekelinde görmesi tek 

yönlü iletişime yol açar. Öğretmenin konuşma kontrolünü 

elinde bulundurması, öğrencinin ne zaman ve hangi konuda 

katılacağına karar vermesi ve tartışma konularını kendisinin 

seçmesi, öğrenci katılımını azaltmakta, sınıf içi iletişim 

ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. 

>Çift Yönlü İletişim 

Sınıf içindeki öğrenci öğretmen etkileşimi ve yüz yüze ilişkiler 

çift yönlü iletişim kurulmasını sağlar. Bu nedenle iyi bir 

öğretmen öğrenciden gelen tepkilere (dönütlere) göre nasıl 

öğrettiğini ve nasıl öğretmesi gerektiğini belirleyebilir. Sınıf 

içindeki çift yönlü iletişim iyi bir etkileşime yol açar.  

İLETİŞİM TÜRLERİ 

İletişim türü örgüt veya kurumun yapılanma şekline, iletişimin 

türüne, hedefin yapısına, kişi sayısına, araç ve gereçlere, 

kaynak ve alıcı arasındaki mesafeye bağlı olarak değişir. 

İletişim türleri şu şekilde sınıflanmıştır: 

1- Toplumsal ilişkiler sistemi açısından 

>Kişiler arası iletişim            >Grup iletişimi 

>Örgüt iletişimi                       >Toplumsal iletişim 

2- Grup ilişkilerinin yapısına göre 

>Biçimsel(formel)/dikey iletişim 

>Biçimsel olmayan(informel)/yatay iletişim 

3- Kullanılan kanallara ve araçlara göre 

>Görsel iletişim              >İşitsel iletişim 

>Görsel-işitsel iletişim          >Dokunma ile iletişim 

>Telekomünikasyon yoluyla iletişim 

>Kitle iletişimi         > Doğal araçlarla iletişim 

>Yapay araçlarla iletişim 

4- Kullanılan kodlara göre 

>Sözlü iletişim        >Sözsüz iletişim 

>Yazılı iletişim 

5- Zaman ve mekan boyutuna göre 

>Yüz yüze iletişim          >Uzaktan iletişim 

6- Örgüt veya kurum açısından 

>Dikey iletişim           >Yatay iletişim 

>Fısıltı gazetesi  

YAZILI İLETİŞİM: Yazılı iletişim alıcı konumundaki bireylerin, 

anlamlarını kolayca çözebildiği, sembollerden veya 

şekillerden oluşan ve yazılı araçlarla yapılan iletişimdir. 

Bu iletişim herkesin anlayabileceği bir şekilde olabileceği gibi 

sadece alıcı ve kaynak tarafından bilinen gizli şifreli de 

olabilir.Yazılı iletişimin en yoğun olarak kullanıldığı yerler 

özel ve kamu kurumlarıdır. Yazılı iletişim türleri ise: gayri 

resmi not, mesaj pusulası, mektup, basın bülteni, formlar, 

küçük ilanlar, raporlar, sirküler ve elektronik araçlar gibi. 

Yazılı iletişimde dikkat edilecek hususlar 

>Doğruluk       >Kısalık        >Açılık 

>Planlama         >Somut          >Saygılı olma 

SÖZLÜ İLETİŞİM: Konuşarak oluşturduğumuz iletişimdir. İki 

kişinin karşılıklı konuşmasıdır. Bu dolaylı olabileceği gibi yüz 

yüze de olabilir. 

Konuşma eylemi kendini şu şekilde gösterir: 

>Planlanmış fikir alış verişi         >Mülakat 

>Telefon görüşmesi            >Grup ve komite toplantısı 

>Resmi sunuş gibi 

Sözlü iletişim etkili kullanıldığında yazılı ve sözsüz 

iletişimden daha etkilidir.  

Sözlü iletişimin etkili olabilmesi için kaynağın şu becerilere 

sahip olması gerekir: 

>İyi söyleşi          >Kelime zenginliği 

>İyi cümle kurma   >Uyumlu söz dizini  

>Gerekli ve uygun sözcüklerin seçimi 

SÖZSÜZ İLETİŞİM 

Sözsüz iletişim konuşulan ve yazılan dil yanında jestler, 

mimikler, giyim-kuşam fiziki görünüm, duruş ve ses tonu gibi 

iletişim şekilleridir. Beden dili dediğimiz bu davranışlar 

yerinde ve zamanında etkin bir şekilde kullanıldığında 

mesajın etki gücünü artırır. 

Sözsüz iletişimde kullanılan temel davranış biçimleri: 

>Baş hareketleri          >Yüz ifadeleri 

>Dokunma             >El, kol ve bacak hareketleri 



 

 

>Giyim ve görünüm         >Duruş şekli 

>Hareketler, mimikler ve jestler          >Göz teması 

>Ses, düzen ve mesafe             >Oturuş biçimi 

İLETİŞİMDE ENGELLER 

İletişim engeli : Kaynakla alıcı arasındaki bilgi alışverişini 

olumsuz yönde etkileyen etmenlerdir .Bu etmenler şunlardır ; 

>İletişimin amacının tam olarak anlaşılamaması 

>İletişimde kaynak ve alıcının önyargılı olması 

>Fiziki ve psikolojik özürler 

>Kaynağa duyulan güvensizlik 

>Kaygı yüksekliği 

>Ortak yaşantı alanlarının sınırlı olması 

>Alıcının gereksinimlerinin yeterince karşılanamıyor olması 

>Öğretmenin öğrencilerin istek ve beklentilerini dikkate 

almaması 

>Öğretmenlerin gereğinden çok sözcük kullanmaları 

>Sevgi ve saygıda karşılık görülmemesi 

>öğretmenlerin şive bozuklukları ve ses tonunu iyi 

kullanamaması 

>Öğretmenin sınıfta yargılayıcı bir dil kullanması 

>Alıcının o andaki sağlık durumu  

>Fiziksel çevre koşullarındaki olumsuzluklar 

>Öğretmenin daha önce bilinmeyen , hiç karşılaşılmamış 

kavramlar kullanması ile alıcıda oluşan yanlış anlamalar 

>İletişimde amacın iyi planlanmaması 

>Öğretmenin tutarlı ve güvenilir olmaması 

>İletilerin açık , net , anlaşılır sunulmaması 

>Aynı yöntem ve tekniğin sürekli kullanılması 

>Dönüt almaya özen gösterilmemesi 

Anne, baba ve çocuk arasındaki iletişim engelleri; 

>Emir verme, yönetme       >Uyarma, tehdit 

>Sürekli öğüt verme      >Yargılama, eleştirme ve karşı çıkma 

>Övme      >Alaycı tavır        >Telkin etme, avutma gibi. 

 

Etkili Bir Sınıf İçi İletişim İçin Öğretmenler Neler 

Yapmalı? 

1.Öğrenciler hakkında başkalarıyla konuşmak yerine 

kendileriyle doğrudan konuşmak:Bir sorun yaşandığında 

doğrudan öğrenci ile konuşmak, onlara saygı göstermek, 

öğrencilerin öğretmene güvenmesini sağlar. Dolayısıyla 

sorunun çözümüne yardımcı olacaktır.  

2. Öğrencilerle konuşurken nazik olmak: Öğretmenler 

öğrencileriyle olumlu ve etkileyici konuşmaktan çok 

‘’yaptığım şey için özür dilerim, lütfen, teşekkürler’’ gibi 

öğrenciye olan saygısını ve nazikliğini ifade eden kelime ve 

cümleler kullanması daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü 

öğretmenler öğrenciler için modeldir. Öğretmenlerin 

öğrencilerle iletişimi yetişkinlerle iletişiminden daha nazik 

olmalıdır.  

3. Öğretmenler empatik davranış göstermeli: Öğretmenler 

öğrencilerle ilişki kurarken içten davranmalı, onlara değer 

vermeli ve onlara karşı empatik davranış göstermelidir. 

İçtenlik, öğretmenin öğrencilerle ilişkilerinde gerçek 

duygularını yaşamasıdır. Öğrenciye güvenme, onun 

yeteneklerine ve doğruyu seçeceğine inanma öğretmenin 

öğrenciye değer verdiğini gösterir. Empati, sınıf ortamında 

öğretmenin kendisini öğrencinin yerine koyarak etkinliklere 

onun gözüyle bakabilmesidir. Bu nedenle, iyi bir öğretmeni iyi 

öğrencinin yaratacağına inanılmaktadır. 

4. Öğretmenler jest ve mimiklerini etkili kullanmalı: Göz 

teması, gülümseme, başla onaylama-onaylamama, yürüyüş 

biçimi, öğrenciye yaklaşma, dokunma gibi beden dili 

kullanma kişinin kaygı, kızgınlık ve sevgi durumlarını sergiler 

ve somut durumuna ilişkin bilgi verir. Öğretmenler, 

öğrencilerden gerçek dönüt almak istiyorlarsa, onlara bir 

konuyu anlattıktan sonra “ Anladınız mı? ” gibi sorular sorma 

yerine, onların yüz ifadelerine, gözlerine vb. gibi sözsüz 

ifadelerine bakarak konuyu anlayıp anlamadıklarını 

anlayabilir. Öğretmenler sınıfta hareketli olmalı ve tüm 

öğrencilerle her an göz teması kurabilmelidir. 

5. Öğretmenler öğrencilerine bekleme süresi tanımalıdır. 

Öğretmenlerin bazıları ders anlatırken konunun anlaşılıp 

anlaşılmadığını kontrol etmek ya da öğrencilerin dikkatini 

toplamak için öğrencilerden herhangi birine sorular sorarlar. 

Ancak sorunun cevaplanması için çoğu kez birkaç saniye 

kadar kısa bir süre bekleyerek, cevap gelmeyecek olursa 

hemen bir başka öğrenciye yönelirler.Öğretmenin bu tutumu, 



 

 

öğrenciler tarafından da model alınabilir.Onlar da içlerinden 

birine soru sorulduğunda yeterince beklemeden, cevaplamak 

için söz istemeye başlarlar. Bu durum, özellikle kendine 

güveni az ve sıkılgan öğrencilerin iyice kitlenerek, bildikleri 

konularda bile cevap verememelerine yol açabilir.  

6. Öğretmenler öğrencileri etkin dinlemeli: 

Bir kimsenin ilettiği sözlü mesajların arkasındaki sözel 

olmayan mesajları da doğru olarak anlayabilmek olarak 

tanımlanabilecek etkin dinleme becerisini kazanmak, 

öğretmenlerin öğrencilerini anlamasını kolaylaştıracaktır. 

Öğrencinin, öğretmen tarafından algılanan sözel ve sözel 

olmayan mesajlarını, öğretmenin kendi sözcükleriyle 

öğrenciye geri iletmesi esasına dayanan etkin dinleme 

tekniği ile, öğrencileri doğru olarak anlamak kolaylaşacaktır.  

YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE 

İŞBİRLİĞİ 

Aile, insan türünün sürekliliğini sağlayan ilk toplumsallaşma 

sürecini oluşturan, karşılıklı ilişkileri belirli kurallara bağlayan, 

toplum kültürünü kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, 

ekonomik, psikolojik vb. yönleri bulunan toplumsal bir 

kurumdur. 

Aile yapısal ve işlevsel özellikleri dikkate alınarak iki grupta 

toplanabilir. Yapısal özellik bakımından aile çeşitleri 

“geleneksel ve çekirdek aile”; işlevsel özellikleri bakımından 

da “sağlıklı ve sağlıksız aile” diye ayrılır.Çocuk eğitiminde 

ailelerin farklı yaklaşımları ve takip ettikleri değişik metotlar 

vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;  

>Otoriter aile yaklaşımları;  

>İlgisiz ve kayıtsız aile yaklaşımları;  

>Koruyucu aile yaklaşımları; 

>Hoşgörülü aile yaklaşımları;  

Otoriter aile yaklaşımları; Geleneksel aile yapımızda bu 

tür tutuma, sık rastlanmaktadır. Bu tutumda ana baba katı bir 

disiplin uygular. Çocuk her kurala uymak zorunda bırakılır. 

Ana babadan birisinin veya her ikisinin baskısı altında olan 

çocuk, sessiz, uslu, nazik, dürüst ve dikkatli olmasına 

karşılık; küskün, çekingen, başkalarının etkisinde kolay 

kalabilen aşırı hassas yapıya sahip olabilir. 

İlgisiz ve kayıtsız aile yaklaşımları; 

Çocuğun sorumluluklarından kaçınma vardır. Bireyler çocuk 

bakımı için gerekli olgunluğa sahip değildirler. Bu daha 

ziyade genç evliliklerde ortaya çıkar. Bu tip ailelerde sevgisiz, 

reddedilen, itilen güvensiz, dikkat çekmek için olumsuz 

davranışlar geliştiren bireyler yetişir.  

Koruyucu aile yaklaşımları; Koruyuculuk, ana babanın 

aşırı koruması çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen 

göstermesi anlamına gelir. Bunun sonucu olarak çocuk, diğer 

kimselere aşırı bağımlı, güvensiz, duygusal kırıklıkları olan 

biri olabilir. Hatta bu bağımlılığı sürer ve eşinden de 

koruyuculuk tutumu bekler. 

Hoşgörülü aile yaklaşımları; Hoşgörülü tutum ana babanın 

çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları, onları 

desteklemeleri, çocukların bazı kısıtlama dışında, arzularını 

diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermeleri 

anlamına gelir.  

Yapılandırmacı Eğitim Ortamı ve Aile İlişkisi 

Çağdaş eğitim anlayışında yapılandırmacılık, öğrenci 

merkezli, kontrollü, işlemli, esnek yapılı ve yüksek etkileşimli 

bir eğitimsel uygulamaların olduğu bir yapıdır.  

>Öğrenci edilgen değil aktiftir. 

>Öğretmenin verdiği bilgiler ezberlenmez, öğrenci kendi 

oluşturur. 

>Yapılandırmacı sınıf ortamında materyaller gerçekçi olmalı 

ve öğrenci için anlam taşımalıdır. 

>Oluşturmacı öğrenme kuramı bireyin eleştirel düşünme, 

sorgulama, problem çözme ve girişimciliğini ön plana çıkarır. 

>Bu kuramın uygulandığı ve başarılı olunduğu ortamlar, 

gerçek demokrasinin yaşandığı yerlerdir. 

>Yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı okullar etkili okul 

özelliği gösterir. Etkili okullarda velilerin, okulun başarıya 

ulaşmasında önemli görevleri vardır.  

Etkili okulu oluşturan altı temel özellik şunlardır: 

>Nitelikli öğretmen        >Öğretmenin katılımı ve memnuniyeti 

>Okul yöneticisinin liderlik özelliği ve iletişimi 

>Güçlü okul kültürü      >Okul yönetiminin pozitif ilişkileri 

>Yüksek aile katılımı 

Yapılandırmacı Ailenin Görevleri 

>Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemede öğretmene yardımcı 

olur 

>Öğrencinin gelişimini takip etmek 

>Okulda öğrenilenlerin hayata geçirilmesinde öğrenciye 

yardımcı olmak 

>Öğrenci ile okuma saatleri düzenlemek 

>Öğrencilere verimli çalışabilecekleri ortam oluşturmak 

>Etkinliklerin hazırlanması sürecinde öğretmene yardımcı 

olmak(fotokobi çekimi, kesme, boyama faaliyetlerinin 

yapılması gibi.) 

>Öğretmen ve okulla işbirliği içinde olmak 

>Okullardaki veli eğitim seminerlerine katılmak 

>Yapılandırmacı öğretim programı hakkında bilgi sahibi 

olmak 



 

 

Aile katılımına yönelik engeller arasında şunlar yer 

alabilir; 

>Anne ve babaların kendi okul yıllarından elde ettikleri 

olumsuz deneyimler 

>Ailelerin ekonomik sıkıntıları 

>Okul için ayıracak zamanlarının olmaması 

>Eğitim düzeylerinin yetersizliği 

>Ev ve okul ortamları arasındaki kültürel farklılıklar 

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, bir bireyin nasıl 

anladığını ve öğrendiğini açıklayan felsefi bir yaklaşımdır. 

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre, öğrenme, insan 

zihnindeki bir yapılandırma sonucu meydana gelir; yani, 

öğrenme, bireyin zihninde oluşan bir iç-süreçtir. 

Oluşturmacı sınıf ortamlarının yapılandırılması, öncelikle 

öğrenilecek materyalin gerçekçi olması ve öğrenci için anlam 

taşıması gerektirmektedir. Oluşturmacı öğrenme kuramı 

bireyin eleştirel düşünme, sorgulama, problem-çözme ve 

girişimciliğini ön plana çıkarır. 

Olumlu Aile-Öğretmen İlişkileri   

Öğretmenler, velilerle üretken diyaloglar kurabilmek için 

stratejiler, araçlar ve beceriler geliştirmek zorundadırlar. 

Velilerin otorite ve bilgilerine değer vermek zorundadırlar. Bu 

yapılandırmacı yaklaşımın bir gereğidir. 

>Veli Açısından İşbirliğinin Önemi 

Ailelere göre çocukları hayatlarındaki en önemli insandır. 

Çünkü çocukları henüz savunmasızdırlar ve onların en derin 

duygularını uyandırıp, yaşama karşı savunma 

geliştirmelerine yardım etmektedirler. Veliler çocuk 

yetiştirmek gibi kritik bir işte birlik olmak ve destek almak için 

toplumun profesyonel yetişkinleri olan öğretmenlere ihtiyaç 

duyarlar.  

>Öğretmen Açısından İşbirliğinin Önemi 

Aileyle ilk iletişim okul başlamadan önce başlaması gerekir. 

Aileler öğretmenin kim olduğunu ve geçmişte neler yapığını 

öğrenmelidirler. Buda öğretmenin velilere güven vermesine 

neden olacaktır. 

>Öğretmenin İlişki Kurma Yolları 

Ailenin eğitime dâhil olması çocuğun okuldaki başarısını 

etkilemektedir. Gelişimsel ve eğitimsel araştırmalar, 

ebeveynlerin tutumlarının, etkileşim tarzlarının, 

davranışlarının ve okul ile olan ilişkilerinin çocuğun sosyal 

gelişimi ve akademik performansı ile ilişkili olduğunu 

doğrulamaktadır.  

>Aile-Öğretmen Farklılıklarını Önleme Ve Çözme   

Ebeveynler ve öğretmenler çocukların öğrenmelerine zemin 

hazırlayan, sağlıklı bir ilişki geliştirme sorumluluğunu 

paylaşırlar. Bu özümseme aile-öğretmen ilişkisi için kültürel 

bir ortam oluşturur. İletişim yoluyla aileler ve öğretmenler 

arasındaki yanlış anlamaların ve anlaşmazlıkların en aza 

indirilebildiği bir iklim oluşturmak için bazı genel stratejiler 

geliştirilmelidir.  

>Aile-Öğretmen İlişkilerinde Kültürel Ortam 

Öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuğu farklı ortamlarda 

tanıdıklarını ve çocuğun diğer ortamda nasıl biri olduğunu 

hatırlamaları önemlidir. Farklı insanların aynı konuda ayrı, 

apayrı bakış açılarına sahip olduğunu genel olarak akılda 

tutmak da faydalıdır.  

>Aile ve Öğretmen arasındaki çatışmaları önlemek  

>Ailelerle iletişime geçmek 

>Açık-Kapı, Açık-Fikir Politikasını Uygulayın.  

>Ebeveynlerin Okul Toplantıları İle Görüşlerini Öğrenin   

>Aileleri Sınıf Aktivitelerine Katılmaya Teşvik Edin 

Öğretmenler ve Ebeveynler İçin Stratejiler 

>Anlaşmazlığı Tartışmak İçin Uygun Bir Zaman Ve Yer 

Seçin.  

>Öğretmenleri Çocukların Önünde Eleştirmekten Sakının.  

>Problem Hakkında Direkt Öğretmenle Konuşabilirler.  

>Ebeveynler ve Öğretmenler Anlaşamadığında:  

>Düzenli Temas Başlatabilirler.  

>Olanakları Ölçüsünde Sınıf Ve Okul Faaliyetlerine 

Katılabilirler.  

>Kendilerini Tanıtabilirler.  

Okul Aile İşbirliğini Artırmada Önerilen Boyutlar 

>Aileler ile Diyalog Kurulmasına Çalışmak 

>Ailelerin Bilgi Dağarcıklarını Kullanmak 

>Ailenin ilgi ve İhtiyaçlarına Cevap Vermek 

>Liderlik için Aileleri Eğitmek 

>Çocukların Ders Dışı Zamanlarını Kullanmalarını 

Kolaylaştırmak 

YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİM KURALLARI 

SINIF KURALLARININ BELİRLENMESİ: Kural, 

davranışlarımıza yön veren ilke olarak tanımlanmaktadır. 

Sınıf açısından bakıldığında kural “öğrencilere sınıfta hangi 

davranışın kabul edilebilir hangi davranışın kabul edilemez 

olduğunu açıklayan yargı“ olarak açıklanmaktadır. 

Kısaca belirtmek gerekirse kurallar yaşantımızın en önemli 

parçasını oluşturmaktadırlar. Kurallar yazılı ve sözlü olarak 

ifade edilebilirler. Yapılandırmacı yaklaşımda kuralların temel 

amacı işbirlikçi toplulukları ortaya çıkarmak, toplumsal düzeni 

sağlamak ve güvenli bir ortam oluşturmaktır. Düzenin 



 

 

sağlandığı ortamlarda ise verimlilik artmaktadır. Bireylerin 

bireysel ve toplumsal yaşama uyumları daha kolay 

olmaktadır. 

DİSİPLİN MODELLERİNDE KURALLARIN YERİ 

Glasser (1984) kontrolün bireyin hayatındaki psikolojik denge 

için gerekli olduğunu belirtmiştir. Okullarda bu öyle bir boyuta 

gelmiştir ki, disiplin genelde kontrol ile eş anlamlı olmuştur. 

Okullarda genellikle disiplinin yorumu kontroldür 

(Wlodkowski, 1982). 

X ve Y Teorileri; McGregor (1967)  insanların iki değişik 

yoldan incelenebilmesinden söz eder. X Teorisi “insanlar bir 

görevi başarmaları için gerekli ve mümkün olan en az işi 

yapacaklardır” der. Y Teorisi “tüm insanların başarılı olmak 

istediğini ancak yollarında ilerlemelerini engelleyen engeller 

olduğunu, bu engeller kalktığı takdirde en az herkes kadar 

onların da başarabileceğini” ifade etmektedir. 

Kontrol Teorisi; Glasser 4 temel insan ihtiyacından 

bahseder. Bunlar sevgi, kontrol, özgürlük ve eğlencedir. 

Öğrenciye nasıl davranacağını kendinin seçeceğini 

öğretmek, öğretmenin sorumluluğudur. “Öğrencinin 

davranışıyla bunun sonucu arasındaki ilişkiyi kurmasını 

sağlayarak iyi seçimler yapmasına yardımcı olmak 

öğretmenin görevidir” (Emmer, 1986). 

Gerçeklik Teorisi; Öğretmen önce öğrencinin istenmedik 

davranışı tanımlamasına yardım eder. Sonra öğretmen bu 

davranışın sonuçlarını tanımlamasına yardımcı olur. 

Öğretmen sonuçlara ekleme yapmaz. Sonuçları öğrenci 

tanımlar. Sonra öğrenci bu istenmedik davranışı yok etmek 

için bir plan yapar. Öğretmen bu planın başarıyla 

uygulanması ve sonuçlarına ulaşması için öğrenciye 

yardımcı olur (Edwards, 1993). 

Transaksiyonal Analiz; Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki 

karşılıklı davranışları inceler.  Bu yaklaşımın güçlü yönleri 

öğrencilerin kendi iletişim ve davranışlarını izleyip 

değerlendirmeleri için cesaret vermesidir. Sistemin 

dezavantajları, öğrenciler için çok zor olması ve birbirlerine 

psikoanaliz yapmaya neden olmasıdır 

Ginott Modeli; Bu modelde öğrenci ve öğretmen arasındaki 

iletişim üzerinde durur. Bu yaklaşımda, öğrencilerin 

duygularını anlamaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımda 

öğretmenler, öğrencilerin bağımsız hareket etme becerilerini 

desteklemektedirler. Aynı zamanda öğretmenler, öğrencilerin 

kendi davranışlarının sorumluluğunu almaları konusunda 

cesaretlendirirler.  

Kay Modeli; Öğrenciler kendi güdülenmelerinden ve 

davranışlarını kontrol etmekten sorumludurlar. Öğretmenler 

bu sorumlulukları öğrencilerin omuzlarından almamalıdırlar. 

Öğretmenin görevi öğrencilere kendilerini nasıl kontrol 

edeceklerini öğretmektir . 

Jones Modeli; Bu modelin temel noktaları, öğrencilerin 

kontrol altında tutulması ve öğretmenlerin bu kontrolü vücut 

dili, yönetim ve veli desteği ile başarabilecekleridir. Dersi 

kesme, gözünü dikme, öğrenciye yakın oturma, öğrencinin 

kötü davranışına son verecek güçlü tekniklerdir. 

SINIF KURALLARININ SAPTANMASI SÜRECİ  

Okulun ilk zamanlarında kuralların planlanması ve ortaya 

konması gerekir. Çocuklara bu kuralların önemi hakkında ne 

düşündükleri, sınıfa ne tür yararlar sağlayacağı sorulmalıdır. 

Çocukların kurallarla ilgili en çok önemsedikleri şeyler 

adaletlilik, eşitlik ve tutarlılıktır. Çocuklar sınıfta problemlerin 

önlenmesi için kurallar konduğunu bilirler.  

GRUP DİNAMİKLERİDE KURALLARIN YERİ 

Uyumlu gruplarda: 

>Daha çok sosyal etkileşim söz konusudur.  

>Daha pozitif bir ortam vardır. 

>Amaca ulaşmada daha başarılıdırlar. 

>Grup üyeleri daha çok doyum hissederler. 

Uyumlu grupların oluşturulabilmesi için şunlar 

yapılabilir: 

>Gruplara isim verin. Fakat uygun olmayan isimlerin konması 

önlenmelidir. Grup isimleri işbirliği anlamına gelen herhangi 

bir isim olabilir. 

>Takım çalışmasını vurgulayın. İyi iş ortaya koymanın 

önemini anlatın. Açık ve ulaşılabilir grup hedefleri belirleyin. 

Grupları ödüllendirin. 

Grup Kuralları 

>Hiçbir çocuk grup dışında bırakılmamalıdır, her çocuk 

grubun bir üyesidir. Grup kuralları grup elemanlarının 

sorumluluğundadır. 

>Gruplarda problemler çıkabilir. Önemli olan öğretmenin 

işbirlikçi yönetim anlayışıyla bu problemlere yaklaşmasıdır. 

>Gruplar problemlerin çözülmesine yardım ederler. Çocuklar 

yapılmaya karar verilen bir işi yapmak söz konusu olduğunda 

gruba uygun davranış gösterirler. Çocukların hepsi işin içine 

dahil olmak ve kabul edilmek isterler.  

Grup Toplantıları 

>Toplantılar grupta uyumu sağlarlar. Her grup toplantısında 

çocuklar mutlaka daire şeklinde oturmalıdırlar. 

>Planlama Toplantıları sınıf bir aktiviteyi yapmadan önce 

yapılır ve grubun ne yapacağı hakkında konuşulur. 

>Değerlendirme Toplantılarında her öğrencinin birbirlerine 

nasıl yardım edebilecekleri belirlenir. 

Grup elemanları grupta bir problem olduğunda grubu 

Problem Çözme Toplantısına çağırabilirler. Toplantıya 

çağıran kişi problemi diğer grup elemanlarıyla paylaşır. Eğer 

problem iki kişi arasındaysa önce onlara aralarındaki sorunu 

anlatmaları için zaman verilir. Daha sonra grup elemanları bir 

çözüm bulmaya çalışırlar. Yapılan tüm konuşmalar gerçeğe 

uygun olmalıdır. 



 

 

Olumlu Toplantılar her günün sonunda yapılır. Çocuklar o 

gün içerisinde yaptıkları güzel şeyleri anlatırlar. Bu toplantılar 

çocukların gün içersinde olan güzel şeyleri hatırlamalarını 

sağlamakta ve mutlu bir şekilde geriye kalan zamanlarını 

geçirmelerine temel oluşturmaktadır. 

ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARININ GÖZLEMLENMESİ VE 

DEVAMININ SAĞLANMASI 

>«Yapıcı konuşun" - kendinden emin ve samimi bir ses 

kullanın. Kısa ve vurgulu konuşun. 

>"Sınıfın her yerine hâkim olun"- sınıftaki boş alanlarda 

yürüyün. Çocukların sizin sınıfın arkasında mı durduğunuzu 

yoksa boş bir sırada mı oturduğunuzu bilmemelerini 

sağlayın. 

>"Gözlerinizi kullanın"- bazen buz gibi bir bakış verilecek 

cezadan daha etkilidir. Bir çocuğu azarlarken ona bakın veya 

bütün sınıfa yönelik bir kuraldan söz edilecekse sınıfı 

gözlerinizle tarayın. 

>"Her şeyden haberiniz olsun"- sınıfta olan bitenden 

haberdar olun. İyi bir öğretmen sınıftaki herhangi olumsuz bir 

olayı sezer ve onu ortadan kaldırır (Kounin, 1970). 

>"Birçok işi bir arada kontrol edebilin"- başarılı bir öğretmen 

birden fazla aktiviteyi aynı anda yönetebilir (Kounin, 1970). 

>"Cambazlık yapın"- bir aktiviteden diğerine veya bir 

konudan diğerine geçebilme becerisine sahip olunmalıdır. 

Başarılı bir öğretmen derste geçişleri iyi yapar ve herhangi 

bir duraksamaya, zaman kaybına izin vermez  

Etkili bir sınıf yöneticisi olmak için şu özelliklerin 

sağlanması gerekir:  

>Olumlu fiziksel ve psikolojik çevrenin sağlanması, 

>Çocukların yapılacak işlere yönlendirilmesi, 

>Kuralların konması ve bunların uygulanması için bazı 

stratejilerin geliştirilmesi, 

>Grup çalışmalarının yapılması ve çocukların davranışlarının 

izlenmesi, 

OKUL VE SINIFTA KURALLARIN ÖNEMİ 

>Sınıf kuralları, gerek öğretmenin gerekse öğrencinin 

haklarını karşılıklı koruduğu için iki yönlü bir yarar sağlar.  

>Sınıf kuralları, öğretmeni defalarca yeni ve yeniden karar 

alma sıkıntısından kurtarır,  

>Tarafsız davranmayı sağlar,  

>Yetkiyi meşrulaştırır,  

>Emir, istek ve beklentilerin benimsenmesini sağlar,  

>Ödül ve cezayı kişisellikten kurtararak, kabul edilmesini 

sağlar,  

>Değerlendirme de standartları oluşturur. 

Kurallar oluşturulurken genel olarak şu özellikleri 

taşımalıdır: 

>Ne sizin nede öğrencilerin hatırlayamayacağı uzun bir 

kurallar listesi yapmayınız. 

>Kurallar ne yapılmamalı şeklinde değil ne yapılmalı şeklinde 

olmalı 

>Kuralları düzenli bir ortam oluşturduğu ve başarılı bir 

öğretime destek vermesinden dolayı seçiniz. 

>Bu kuralları mümkün olduğu ölçüde, birden çok anlama 

gelmeyecek şekilde oluşturun.  

>Kuralları hareket tarzı olarak ifade edin. 

>Okulda tüm bireylerin tek biçimde uygulamaya hazır 

oldukları kuralları seçin. Öğrenciler orada çifte standart 

olduğunu anlarlarsa okul ortamını olumsuzlaştıracaklardır 

ÖĞRETMEN KİŞİLİĞİ VE KURAL ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Yapılandırmacı kuramı uygulayan bir öğretmenin özellikleri 

şunlardır: 

>Öğrencinin bilgi için başvurduğu birçok kaynaktan biri olur, 

tek bilgi kaynağı olmaz. 

>Öğrencilere bildiklerinin yanlış olduğunu gösteren deneyler 

yaptırır, çeşitli deneyimler kazandırır. 

>Öğrencilerin verdiği cevaplarla dersi yönlendirir, soruları 

sorduktan sonra düşünmeleri için zaman tanır. 

>Düşünmeye yönelten, açık uçlu sorular sorarak; 

öğrencilerin soru sormasını ve tartışmasını sağlar. 

>“Sınıflandır”, ”analiz et”, ve “oluştur” gibi kelimeleri 

kullanarak öğrencilere görevler verir. 

>Öğrencinin kendi kendini kontrol etmesine ve girişken 

olmasına önem verir. Sınıfı sürekli kontrol altında tutmaz. 

>Fiziksel materyallerin yanında, çeşitli veri ve kaynakları da 

kullanır. 

>Bilgi ve öğrenme sürecini birlikte düşünür. 

>Öğrencinin söylemek istediklerini açıkça ifade edebilmesi 

öğrenmiş olduğunu gösterir. 

ETKİLİ ÖĞRETMENLERİN KURALLAR İLE İLİŞKİSİ 

Etkili öğretmenlerin kuralların oluşumunda kendilerine 

sormaları gereken sorular şunlardır.  

>Sınıfta koymuş olduğum kuralların amaçlara dönük 

olmasına ve uygulanabilir olmasına dikkat ediyor muyum? 

>Öğrencilerin sınıfa giriş-çıkışlarında düzensizliklerini 

gidermek için çaba sarf ediyor muyum? 

>Sınıfta kural koyarken öğrencilerimi önceden bilgilendirip 

onlarında görüşlerini alıyor muyum? 



 

 

>Koymuş olduğum kurallara uygun, tutarlı davranışlar 

sergileyebiliyor muyum? 

>Kuralların uygulanmasını empatik bir iletişim sistemi içinde 

gerçekleştirebiliyor muyum? 

>Kurallara sık sık uymayan öğrencilerle ilgili olarak okul 

rehber öğretmeni ile görüş alışverişinde bulunuyor muyum? 

>Kuralları ihlal eden öğrencilerle davranışının nedenleri 

hakkında araştırma yapıyor muyum? 

>Sınıf ortamında probleme sebep olan öğrencilerle sınıf 

dışında görüşme yoluna gidiyor muyum? 

>Birden fazla öğrenci sınıfta istenmeyen benzer davranışta 

bulunuyorsa öğrencilere uymaları gereken kuralları 

hatırlatma yoluna gidiyor muyum?  

ETKİLİ SINIF KURALLARININ ÖZELLİKLERİ 

Laut (1985) sınıf yönetimiyle ilgili üç kural ortaya koymuştur.  

>Tutarlı ol; kolay kurallar koy ve bunları uygula,  

>Belirli bir programı izle; plan yap, organize et, ne 

yapacağını bil ve çocukların da onlardan neler beklendiğini 

bilmelerini sağla   

>Problemleri önceden engelle. 

PSİKOLOJİK ORTAM 

     Sınıfa girildiğinde o sınıf size ya sıcaklık hissi verir ve size 

merhaba der ya da soğukluk hissini uyandırır. Sıcaklık hissi 

uyandıran sınıflar çekicidir, iyi organize edilmiştir ve 

çocuklara kabul edilme duygusunu hissettirir. Bu tip 

sınıflarda öğretmen etkili öğrenme ve gelişmeye açık bir 

ortam sağlar. Bu ortamlarda kurallar belirgindir. Uyumlu 

grupların bulunduğu sınıflarda; 

>Daha sosyal ve olumlu etkileşimler var,  

>Hedeflere daha etkili ulaşılabiliniyor, 

>Öğrenciler kendilerini daha doyuma ulaşmış hissediyorlar. 

FİZİKSEL ORTAM 

Sınıfın fiziksel ortamıyla ilgili genel bazı kurallarının olması 

gerekir; 

>Öğrenci Sayısı          >Işık:        >Isı      >Renk         

>Gürültü       >Ses Ve Akustik           >Temizlik        

>Görünüm (Estetik) 

SINIF İÇİ KURALLARIN UYGULANMASI VE İZLENMESİ 

Kurallara uyma düzeyini arttırmak için şu noktalara dikkat 

etmek gerekir; 

>Tutarlı Davranmak:                  >Model Olmak  

>Sık Sık Kuralları Hatırlatmak:             >Yaptırım Uygulama  

OKUL YÖNETİMİ VE AİLENİN KURALLARLA İLİŞKİSİ 

    Yönetici okulun nasıl çalıştığını izlemek ve yönlendirmek 

zorundadır. Öğretmenlerin de bu anlamda üzerlerine düşen 

görevleri bilmeleri ve gerekenleri yapmaları gerekmektedir. 

Okul yöneticisi ve öğretmenler yapacakları işler karşısında 

yeterli bilgiye sahip olmadıkça işlerini etkili bir şekilde 

gerçekleştiremezler (Kaya, 2002). 

ÖVGÜ VE TEŞVİKTE KURALLARIN ÖNEMİ 

Övgü: Şimdiye kadar gördüğüm en iyi öğrencisin. 

Teşvik: Sen iyi bir öğrencisin. Her öğretmen seni sever ve 

takdir eder.  

Övgü: Gördüğüm en iyi sanat yorumcususun. 

Teşvik: Sanattan hoşlandığını görmek çok güzel.  

KURAL HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI 

>Birkaç Önemli Kural Yaz:  

>Kısa Kurallar Yaz 

>Net Ol 

>Uygulanabilir Kurallar Oluştur 

>Pozitif Ol 

>Alıştırma Yap 

>Yerine Getirmemenin Sonuçlarını Belirt 

>Öğrencilerini Tanı 

>Aileleri Karara Kat 

SINIFTA DİSİPLİN VE DİSİPLİN MODELLERİ 

SINIFTA DİSİPLİN 

Disiplin eğitimin en faydalı ve en zor yanıdır ve disiplin 

olmadan etkili bir öğretim olamaz. Ne yazık ki birçok insan 

disiplini yanlış bilir ve değerlendirir, okullarda da disiplinin 

eksik olmasının nedeni budur. 

Disiplinle ilgili çıkmaz durumun nedenlerinden biri ailelerin, 

çoğu insanların ve eğitimcilerin “disiplin” sözcüğünü 

“cezalarla kontrol etme” anlamında kullanmalarıdır. Birçok 

insan disiplin sözcüğünü fiziksel ceza olarak görür, yine çoğu 

insan ise kuralların ve düzenlemelerin katı kontrolü ve 

otokratik yönetim olarak görür. Disiplin sürecine maruz kalan 

bireyler bu kuralları oluşturma sürecini tamamıyla göz ardı 

ederler ve uygulamasını hesaba katmazlar  

Disiplin cezayla, özellikle de fiziksel cezayla aynı anlamda 

görülmemelidir. Ceza öyle bir şeydir ki, insanlar cezayı 

çalışma ya da eğitim süreci başarısız olduğunda ya da 

terbiye yerine kullanırlar. Ceza; izole etmeyi, ihraç etmeyi, 

ayrıcalığın kaldırılmasını ifade edebilir. Ceza çocuğa ne 

yapmaması gerektiğini öğretebilir ancak ne yapması 

gerektiğini öğretmede yetersiz kalır  

Disiplin konusunda yapılması ya da yapılmaması 

gerekenler: 



 

 

Öğretmeni ve öğrencileri memnun edecek tarzda bir sınıf 

düzenine sahip olmak için, bir öğretmen ne yapmalıdır? 

Disiplin ve düzeni sağlamak için öğretmen ne yapması 

gerektiği kadar, ne yapmaması gerektiğini de bilmelidir. Bir 

öğretmenin asla yapmaması gerekenler şunlardır: 

>Öğrenciye sürekli otoriter davranmak, savunmayı ve 

disipline direnç göstermeyi azaltmaktan ziyade artırabilir. 

Öğretmen kendi prestiji için kaygı duyarak hareket 

etmemelidir.  

>Öğrencinin nasıl dikkat çekileceği ile ilgili hatalı bir davranış 

kazanmasını güçlendirebileceği için, şikayetlenmekten ve 

azarlamaktan kaçının. 

>Çocuktan herhangi bir şey için söz vermesini istemeyin. 

Çoğu çocuk, rahatsız olduğu bir durumdan kurtulmak için söz 

verecektir. Bu tamamen zaman kaybıdır.  

>Olumlu davranışlar için ödül vermeyin. O zaman, çocuk 

sadece ödül almak için çalışabilir ve amacına ulaştığı anda 

çalışmayı bırakabilir. Üstelik bu, öğrencinin her doğru 

davranışında ya da olumlu katkısında, ödüllendirilmesi 

gerektiği, düşüncesini sadece güçlendirir. 

>Çocukta hata bulmaktan kaçının; bu, onun kendine 

güvenine zarar verebilir ve onun cesaretini kırabilir. 

>Kendinize ayrı, öğrenciye ayrı kural koymaktan, çifte 

standarttan kaçının.  

>Çocuğu disipline etmek için tehdidi bir yöntem olarak 

kullanmayın. Bazı çocukların gözü korkutulabilir ve o an için 

itaat edebilirler fakat onların temel davranışlarını 

değiştirmeyeceği için kalıcı bir etkisi yoktur.  

>Kinci olmayın, kinci olmak sadece öfkeyi ve düşmanca 

hisleri ortaya çıkarır. 

Şimdi, disiplin aşamasında öğretmenin kullanabileceği 

etkili önlemleri ele alalım: 

>Çocuğun, sosyal pozisyonuna ve grup içerisinde yer 

edebilmesi için nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin hatalı 

değerlendirmeleriyle problem davranış genellikle yakından 

ilgili olduğu için; öğretmenin ilk işi bu davranışın amacını 

anlamak olmalıdır. Öğretmen bu çocuk için sadece o zaman 

daha etkili plan yapabilecek durumda olacaktır. 

>Çocuktan beklenen davranışlar için açık seçik talimatlar 

verin. Talimatlar vermeye geçmeden önce, tüm sınıf 

üyelerinin dikkatini çekene kadar bekleyin.  

>Çocuğun geçmiş davranışından çok, gelecek davranışıyla 

ilgili olun. Çocuğa ne olduğu ya da çocuğun ne yaptığını 

hatırlatmaktan kaçının. 

>Çocuk yanlış davranır davranmaz ve sınıftaki genel havayı 

tehdit etmeye eğilim gösterdiği anda, ona ya diğerlerini 

rahatsız etmeden sandalyesinde oturma ya da sınıfı terk 

etme ya da mümkünse sınıfın arkasına gitme seçeneklerini 

sunun. 

>Pozitif şeyler inşa edin, olumsuzu en aza indirin. Her 

çocukta birçok olumlu yön vardır, ama sadece akademik 

başarıya bakarsanız bu iyi yönleri asla göremeyebilirsiniz.  

>Çocukla güven ve saygıya dayanan bir ilişki kurmaya 

çalışın. 

>Her ikinizin de duygusal olarak yüklü olmadığınız zamanda, 

tercihen sınıf tartışmalarında, çocuğun problemini düzenli 

olarak tartışın. 

>Geleneksel ceza yerine doğal sonuçları kullanın. Sonuç, 

davranış ile direk ilişkili olmalı ve çocuk tarafından 

anlaşılmalıdır.  

>Kararınızda tutarlı olun. Zaman zaman, sadece o an için 

amacınıza uyuyor diye kararınızı değiştirmeyin. Tutarsız 

davranmak, belli durumlarda çocuktan ne beklendiği 

konusunda, çocuğun kafasını karıştırabilir.  

>Davranışı kendi perspektifi içinde değerlendirin. Bu şekilde, 

önemsiz olaylardan ciddi sonuçlar çıkarmaktan 

kurtulabilirsiniz. 

>Gelecekteki hedeflerle ve problemlerin çözümleriyle ilgili 

ortak plan yapın. 

>Çocukların kendi davranışları ve öğrenimleriyle ilgili daha 

büyük sorumluluklar almalarına izin verin. Siz böyle bir 

öğrenme için olanak sunmadıkça, onlar bunu öğrenemez. 

Olabileceklerden dolayı sınıfı terk etmeye korkan 

öğretmenler, çocukları sorumluluk almaktan engellemiş 

olurlar. Sorumluluk, sorumluluk vererek öğretilir. Çocuklar 

için ilk adımı atmak için hazır olun. Böyle bir eğitim zaman 

alır. 

>Bir çocuk anti sosyal davranış gösterdiği zaman; sınıfı, 

davranışı onaylamadığınızı ifade etmek için bir grup olarak 

kullanın. 

>Çocuğa sosyal eşitinizmiş gibi davranın. 

>Nezaketi katılıkla birleştirin (tatlı sert olun). Çocuk her 

zaman onun arkadaşı olduğunuzu fakat belli tarz davranışları 

kabul etmeyeceğinizi hissetmeli. 

>Eylem ile işi yapanı her zaman ayırt edin. Bu durum; çocuk, 

yanlış bir şey yaptığı zaman bile; çocuğa saygı duymayı 

sağlar. 

>Bağımsız hareket etmesinde ve kendi karalarını almasında 

çocuğa rehberlik edin. 

>Sınırları baştan çizin, fakat karşılıklı anlayış, sorumluluk 

hissi ve diğerlerinin önemsenmesine özen gösterin. 

>Hatalarınızı kabul edin, çocuklar dürüstlüğünüze saygı 

duyacaktır. Hiçbir şey yenilgisini kabul etmek istemeyen 

yenilmiş bir otoriter birey kadar acınası değildir. 

>Ne demek istediğinizi açıklayın, fakat isteklerinizi basit-

anlaşılır tutun, o zaman onların bunu başardığını 

göreceksiniz. 

 



 

 

>Çocuklar sizden yardım ve rehberlik isterler. Onlara bu 

güveni verin, fakat işbirliği yapın. 

>Uzun dönemli -bağımsız sorunlu bir yetişkin- hedefinizi 

aklınızda tutun. 

>Çocuklar, kendi kendilerini yönlendirmeyi öğrenene kadar, 

yönlendirme ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. 

>Bir olayı hemen kapatın ve olumlu durumları vurgulayın. 

Çocukların, hataların düzeltildiğini ve daha sonra 

unutulduğunu görmelerini sağlayın. 

>Bir durumda çocuğun davranışı iyileşme gösterdiğinde, 

çocuğu takdir edin. 

>Kuralların çiğnenmesiyle baş etmek için yöntem 

geliştirmede çocuklarla ortaklaşa çalışın. 

>Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, siz de başkalarına 

öyle davranın. 

Disiplin sorunlarında okulun rolü 

Okul ortamı, öğretmen ve yöneticinin tutumu, disiplin 

sorunlarına ortam hazırlayabilmektedir. Öğretmenler ve 

yöneticiler özellikle aşağıda sayılan durumlarda disiplin 

sorunlarına ortam hazırlamış olurlar: 

>Öğrencinin öğrenme ortamını yanlış anlaması ve öğrenciyi 

kendisi için anlamlı olmayan öğrenmelere zorlama. 

>Öğrencileri bağımsız düşünce örüntüleri geliştirmeye 

cesaretlendirmede başarısız olma. 

>Öğrencinin kabul görme beklentisini karşılayacak koşulların 

çok ağır olması. 

>Çoğu öğrencinin başarılı olmasını engelleyen ve kendine 

ilişkin algısını olumsuz hale getiren yarışmacı not sistemi. 

>Öğrenciler üzerinde yoğun denetimin olması ve öğrencilerin 

özgür olabilecekleri ortamların çok az olması. 

>Yanlış davranışa ortam hazırlayan disiplin süreci kullanma 

Davranış Değiştirme Modeli: Skinner 

Davranışçı model, davranışların sonuçlarını ve getirilerini ya 

da davranışı izleyen ödüllendirmeleri değiştirerek davranışın 

kontrol edilebileceği ve değiştirilebileceği varsayımına 

dayanır. Yani bu modelde, öğrencinin davranışını istenen 

yönde istenen şekilde değiştirmek için pekiştireç kullanımı 

esastır.  

Davranış değiştirme modelinin temsilcisi Skinner’ dir. 

Davranış değiştirme modelinin dayandığı yaklaşımlar 

şunlardır: 

>Gözlenebilen davranış objektif kavramlarla tanımlanabilir. 

>Davranış öğrenilebilir. 

>Etki yasası işler. Ödüllendirilen davranış tekrarlanır, 

ödüllendirilmeyen ise kaybolur. 

>İstenmeyen olaylar değiştirilebilir. 

Davranışçı yaklaşıma göre öğrenciyi istenilen davranışı 

yapmaya yöneltmede kullanılan tekniklerden bazıları 

şunlardır: 

1.Aralıklı ve Oranlı Pekiştireç Vermek: Davranışçılar 

genellikle dört tür aralıklı pekiştireç kullanırlar. Bunlar; sabit 

aralıklı, değişken aralıklı, sabit oranlı ve değişken oranlıdır. 

Her bir pekiştirecin genel amacı, istenen davranışın 

ödüllendirilmesi ve istenen davranış gösterildikçe 

pekiştireçlerin azaltılmasıdır. 

2.Temel Davranışı Parçalara Ayırmak: Davranışçılar 

tarafından uygulanan ve yeni bir davranışı öğretmede etkili 

olan bir diğer teknik de “ parçalara ayırma” tekniğidir. Temel 

davranış küçük ve basit parçalara ayrılır. Her bir parça için 

ayrı pekiştirme tarifesi kullanılır ve bu yolla temel davranış 

kazandırılır. Bu yöntem öğretmenlerin temel davranışın 

parçalarına öncelik vermesini, temel davranışa ulaşana 

kadar onlar üzerinde çalışmasını gerektirir. 

3.Öğrenciyi Sınıftan İzole Etmek: Öğrenciler her zaman 

öğretmenlerin bekledikleri davranışlarda bulunmazlar ve 

bazen farklı nedenlerden dolayı istenmeyen davranışlar 

gösterirler. Öğrenciler, sınıfın pekiştirici ikliminden fiziksel 

olarak alınıp, izole edilmiş bir fiziksel alana (time out area) 

yerleştirilirler. Örneğin; yaramazlık yapan öğrenci sınıfın bir 

köşesinde ya da sınıf dışında bekletilir. İzole edilmiş alan, 

öğrencileri pekiştirici uyaranlardan izole etmek için kullanılır.  

4.Öğrencinin İstenmeyen Davranışını Öğrenciye 

Doygunluk Verene Kadar Yaptırmak: İzolasyonun karşıtı 

durum doygunluktur. Doygunluk, normal pekiştirme 

yöntemlerinin uygulanmadığı özellikle çok zor davranışları 

ortadan kaldırmak için kullanılır. Doygunluk yöntemi, öğrenci 

istenmeyen davranıştan vazgeçinceye ya da davranış 

sönünceye kadar davranışı tekrar etmeye dayanır. Örneğin; 

ders esnasında dersle ilgilenmeyip pencereden dışarı bakan 

öğrenciler, usanıncaya kadar pencereden dışarı bakmaya ya 

da ciklet çiğneyen öğrenciler bıkkınlık hissedinceye kadar 

ciklet çiğnemeye zorlanabilir ve böylece istenmeyen 

davranışın sona ermesi amaçlanır. 

5.Model Almak (Taklit Etmek): Model almak, belirli 

davranışların öğretilmesinde ve öğrencilerin olumsuz 

davranışlarını olumlu davranışlara çevirmelerinde yararlı bir 

tekniktir. Öğretmenler, öğrencilerin akranlarını ya da 

yetişkinleri model olarak kullanırlar. Örneğin grup önderi olan 

bir öğrenci uygun davranışlar gösteriyorsa, model için ideal 

bir aday olabilir. 

6.Olumlu-Olumsuz İfade Kullanmak: Davranışçı 

yaklaşımda dil, önemli bir pekiştireç ve davranış değiştirme 

planlarını öğrencilere iletme aracıdır. Davranışçılar, 

öğrencilerin istenmeyen davranışlarını istenen davranışlara 

yöneltmede “dil”in olumlu bir pekiştireç verme amacıyla 

kullanılmasını önerirler. Öğretmenlerin olumlu dil kullanması, 

öğrencilerin toplumda kabul edilen davranışlara ilişkin 

bilgilerini geliştirebilir. Öğretmenlerin eleştirel ya da 

aşağılayıcı dil kullanması, öğrencileri cezalandırmakta ve 

bütün ceza türlerinde olduğu gibi öğrencilerin uygun 

davranışları öğrenmeleri yönünde hiçbir işe yaramamaktadır. 



 

 

7.Öğrenci ile Anlaşma Yapmak: Bu yöntem öğrencilerin 

sınıfta göstereceği davranışlar konusunda öğretmen ve 

öğrencilerin anlaşma yapması esasına dayanır. İki taraf da 

sergilenmesi gereken davranışı ya da ödevi ve bunlara 

karşılık verilecek pekiştireci açıkça belirlemelidir. Gelişme ve 

öğrenme düzeyindeki farklılıklar nedeniyle anlaşmalar 

grupça olmaktan çok bireysel yapılmalıdır. Özellikle 

başlangıçta ödüller sık ve anında verilmeye özen 

gösterilmelidir. Anlaşmadaki ödevler belirli bir sürede 

başarılabilir olmalı ve ödüller davranış değişiminin 

önemliliğine göre ayarlanmalıdır. 

Davranış Değiştirme Modelinin üstün yanları: 

1.Uygulanması çok basittir. 

2.Sonuçlar hemen alınmaktadır. 

3.Sınıfta öğrencilerin kontrolünün sağlanması, çoğu 

öğretmenin isteğine uygun düşmektedir. 

4.Öğrenciler ödül elde ettiklerinde kendilerini başarılı 

hissedebilirler. 

5.Sınıf kurallarını tartışmak ve öğrencilerin kontrolünü 

sağlamak için harcanan zaman kaybını önler. 

6.Standart davranışlar bütün öğrenciler için tektir, süreklidir 

ve açıktır. 

7.Yaş sınırı yoktur, her yaş grubundaki öğrenciler için 

kullanılabilir. 

8.Modelin uygulanabilirliği iyice araştırılmış ve sürekli 

kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Davranış Değiştirme Modelinin zayıf yanları: 

1.Modelin uygulanması ile elde edilen sonuçlar kalıcı 

olmayabilir. 

2.Ödül kaldırıldığında, öğrenciler istenilen performansı 

göstermeyebilirler. 

3.Öğrenciler kendi davranışlarını nasıl yöneteceğini 

öğrenmeyebilir. 

4.Bu yaklaşım bazı öğretmenler tarafından çok rüşvetçi 

görülmektedir. 

5.Ev, okul ve toplumdan kaynaklanan önemli sorunları göz 

ardı eder. 

6.Sınıf denetimine öncelik vermek demokratik bir toplumda 

ahlaki karşılanmayabilir.  

7.Öğrenciler duyguları açığa vurma, seçenekleri 

değerlendirme ve çözümler üzerinde karar verme 

yeteneklerini geliştirme fırsatı elde edemez. 

8.Ödüller, içsel güdülenmeyi etkisiz kılar. 

9.Ödüller, öğrenmeye olan ilgiyi yok edebilir. 

10.Ödüller çocuğun okulda yaptığı çalışmanın niteliğini 

düşürebilir. 

Etkin Disiplin Modeli: Lee Canter ve Morlene Canter 

Bu model öğrencilerin, öğretmen tarafından davranışlarının 

katı bir şekilde kontrol edildiği sınıflarda bulunmaktan 

hoşlandıkları varsayımına dayanır. Bu modele göre 

öğrenciler, cezalandırmanın gerekliliğine inanır, öğretmenin 

cezalandırmasını kötü davranışı engelleme olarak anlar ve 

öğretmenin yanlış davranışları cezalandırması durumunu 

olumlu karşılarlar. 

Etkin öğretmen yumuşak ama kararlı açıklamalar yapar. 

Kuralları ve ilkeleri sakince ve kararlılıkla uygular. Disiplini 

sağlarken; göz iletişimi, mimikler, jestler, ses tonu ve fiziksel 

yakınlığı kullanır. Sınıfta kurallar belirlenir. Kurallar genellikle 

mantıklı, gözlenebilir ve uygulanabilir özelliktedir. Kural 

koymanın, disiplin sağlamanın amacı; sınıfta psikolojik 

güvenlik sağlamak, öğrencileri daha sonra pişman olacakları 

davranışlardan korumak ve öğrencilerin olumlu beceriler 

geliştirmelerine ortam hazırlamaktır  

Etkin öğretmen, sınıf içinde uygun ve uygun olmayan 

davranışların karşılıklarını açıkça belirler. Kurallara uygun 

davranan öğrenciler maddi ödül, izin, öncelik tanıma gibi 

olumlu karşılıklar alırken; kurallara uymayan öğrenciler 

teneffüse çıkmama, ders bitiminde okulda kalma ya da 

müdür odasına gönderilme gibi karşılıklar görürler. Kurallar 

ve bunlara uyup uymama durumunda neler olabileceği 

öğrencilere ve velilere net olarak açıklanır. Etkin öğretmen, 

öğrencilerden uygun davranışları istemede ısrarlıdır. Ama 

kuralları zorla kabul ettirmeye çalışmaz, kurallara 

uyulmadığında ortaya çıkacak sonuçları tehdit unsuru olarak 

kullanmaz. Sadece açıklar ve taahhüt eder. 

Etkin disiplin modeline yöneltilen eleştiriler 

Bunlardan ilki, yalnızca öğretmenlerin isteklerine uyulan 

otoriter bir ortam oluşturulmasıdır.  

İkinci olarak, bütün öğrenciler için tek plan hazırlanması,  

Öğretmenden öğrenciye tek yönlü iletişimin olması, 

öğretmenlerin bireysel farklılıkları göz ardı etmesine yol 

açmaktadır. Ayrıca bu modelde, öğrencilerin kendine güven 

ve ussal karar verme yeteneklerinin geliştirilmesine önem 

verilmediğinden; bu modeli uygulayan öğretmenler, 

öğrencileri demokratik ideallere göre yetiştirmekte başarısız 

olmaktadır.  

Son olarak, pekiştireç olarak kullanılan ceza, hatalı davranışı 

bir süre engelleyebilmekte; ancak uzun süre etkili olmamakta 

hatta hatalı davranışı daha çok kuvvetlendirebilmektedir  

Etkin Disiplin Modelinin Güçlü Yanları: 

1.Kullanımı çok basittir. 

2.Öğretmenin kişisel istekleri yerine getirilebilir. 

3.Disiplin süreci yönetici ve ailenin katılımını da içerir. 

Etkin Disiplin Modelinin Zayıf Yanları 



 

 

1.İstenmeyen davranış gösteren öğrencilerin adını tahtaya 

yazarak o öğrencileri uyarma biçimindeki uygulama, 

istenmeyen davranış göstermeyen diğer bazı öğrencileri de 

istenmeyen davranışlarda bulunmaya itebilir. 

2.Öğrencilerin adlarının tahtaya yazılması öğrencilerin 

utanmasına yol açabilir. 

3.Bu yaklaşım öğrencilerde otokontrolü geliştirmede zayıf 

kalır. 

4.Disiplin sorunlarının duygusal, hastalık, boşanma, 

yoksulluk, ırkçılıkla ilgili kaynaklarını ele almada yetersiz 

kalır. 

5.Olumsuz sonuçlara vurgu yaparken Canter olumlu 

pekiştireç kullanmayı önermektedir, buna rağmen 

uygulamada olumlu pekiştirece yer verilmemektedir. 

6.Olumsuz sonuçlar ve ceza isyana yol açar ve ortadan 

kaldırılmaya çalışılan birçok davranışı teşvik eder. 

Ussal Sonuçlar Modeli: Rudolf Dreikurs 

Öğrenciye, kendi davranışlarından kendisinin sorumlu 

olduğunun öğretilmesi, yaklaşımın özünü oluşturur. Sınıf 

kuralları ve kuralların ihlali halinde karşılaşılacak sonuçlar 

olabildiğince demokratik olarak belirlenir. Büyük öğrencilerin 

sınıftaki davranış kurallarının belirlenmesine yardımcı 

olmasına izin verilir. Kurallara uyanlara ödüller verilir, 

uymayanlar ise yanlış davranışlarının sonuçlarına katlanırlar, 

davranışların doğal ve ussal olmak üzere iki sonucu vardır. 

Doğal sonuç, öğrencinin kendi davranışının sonucudur, 

öğretmenden etkilenmez. Ussal sonuç ise öğretmenin kabul 

ettiği sonuçtur.  

Ussal sonuçlar kullanılırken aşağıdaki çıkarımlar dikkate 

alınmalıdır: 

>Her sonuç yanlış davranışlarla ilgili olmalıdır. 

>Çocuğa seçme şansı verilmelidir. “Koridorda mı yürümek 

istersin, dışarı mı çıkmak istersin?” gibi. 

>Güvenlik ve tehlikeli durumlar ussal sonuçların kullanımını 

engelleyebilir. 

>Ussal sonuçlar, çocuğun amacı ve davranışı dikkati çektiği 

zaman işe yarar. 

Ussal sonuçlar, öğretmen tarafından düzenlenir ve 

öğrencilere gerçek bir yaşantı deneyimi sunar. Öğrenciler 

kendi davranışlarından kendilerinin sorumlu olduğunu 

öğrenirler. Sınıfı dağıtan, dağıttığını toplar; ödevini 

yapmayan, teneffüste ya da ders bitiminde yapar. Ussal 

sonuçlar modelinde; öğrenci, durumları değerlendirmeyi, 

yaşayarak öğrenmeyi ve uygun tercihler yapmayı öğrenir. 

Ussal sonuçlar disiplin modelinin üç tür amacı vardır. 

Yönetsel işlevi, öğrenme için gerekli olan düzeni sağlamaktır. 

Sorumluluk eğitsel işlevi, bireylerin öz disiplini 

uygulamalarında rehberlik etmektir. İşbirliği eğitimi işlevi ise, 

grupla işbirliğini artırmaktır. 

 

Ussal Sonuçlar Modelinin Üstün Yönleri 

1.Öğrencinin bağımsızlık yönünü geliştirir. 

2.Önleyici bir disiplin yaklaşımı içermez  

3.Öğrenciye, yaptıklarının nedenini anlama olanağı sağlar. 

4.Öğrencilerin doğru davranışları öğrenmelerini sağlar. 

5.Öğrenciyle öğretmen arasında karşılıklı saygının gelişimine 

katkıda bulunur.  

6.Keyfi cezalandırma ve sistematik pekiştirme yerine ussal 

sonuçlara dayanır.  

7.Öğretmenlerin, öğrencinin yaptığı davranışla ilgili eylemde 

bulunmadan önce, davranışın nedenleri üzerine 

odaklanmasını sağlar. 

Ussal Sonuçlar Modelinin Zayıf Yönleri 

>Öğretmenler, öğrencileri harekete geçiren güdüleri 

belirlemede güçlük yaşarlar.  

>Öğrenciler kendilerini harekete geçiren güçlükleri kabul 

edemeyebilirler. Çünkü onlar ya kendilerini harekete geçiren 

güçlüklerin kabul edilemez olduğunu düşünür ya da bu 

güdüler hakkında yeterince bilgileri yoktur. 

Psikodinamik Model 

Psikodinamik disiplin modeli, çocuğu anlamanın disiplin 

problemlerinin çözümü olduğu görüşüne dayanır. Bu, çocuk 

merkezli bir disiplin modelidir. Çünkü çocuğu anlama, 

çocuğun etkinlikleri ile ilgili olarak öğretmenin çocuğa 

yanıtıdır. Psikodinamik modelin tarihi, onun orijininin çocuk 

merkezli olduğunu göstermektedir. Bu model 1920’lerde, 

özellikle Sigmund Freud’a ait olan ruh çözümleme teorisine 

büyük ilginin sonucunda gelişti.  

Anlama ve Sınıf Disiplini.  

Diğer yandan, davranış problemi olan çocukları anlamaya 

çalışan birçok öğretmen şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradı, 

çünkü “çoğu anlama çabası” otomatikman çözüm olmadı. 

Öğretmenler, kuramcıların çocuğu “anlamanın” cafcaflı 

faydalarına dair verdikleri sözlerin başarısızlığıyla şaşırdılar 

ve hayal kırıklığına uğradılar. Zorluk, temelinde ruh 

çözümlemesine dayanan ve hala bireyselci olan modele 

dayanmaktadır. Bu kurama göre çocuğun duygularını 

anlamak, çocuğu duygusal çatışmalardan kurtarmak dışında 

hiçbir işe yaramadı. Öğretmenler çocuklarının davranışlarının 

nedenlerini araştırmalıdır. “Çocuğu anlama” dan çocuğun 

davranışını otomatikman kontrol altına alma umudu 

beklenmemelidir. Fakat bu model farklı ve değerli bir disiplin 

yaklaşımı seçeneği sunmaktadır 

Grup Dinamiği (Kounin) Modeli: 

Öğretmenlerin disiplin hakkındaki endişesinin temel nedeni 

sınıftaki gruptur. Sınıfta çoğu yaptıklarımızın amacı sınıftaki 

grubun başarısını artırmaktır. Grup dinamiği modeli, 

öğretmenin sınıftaki etkisi ve yetkisiyle ve öğretmenlerin 

sınıfta etkili bir çalışma ortamını nasıl oluşturacağı ile ilgilidir. 



 

 

Model aynı zamanda, grup ile grup üyelerinin her biri 

arasındaki ilişkilerin olumsuz davranışları nasıl etkilediğine 

odaklanır. Bu modelde, disiplin öğretimden ayrı bir şey 

değildir, fakat eğitim sürecinin bir parçasıdır. Sorunlu 

davranış; yol göstererek, açıklamalarda ve aydınlatmalarda 

bulunarak, ipucu vererek, hataları düzelterek ve buna benzer 

başka şekilde idare edilebilir, ele alınabilir. Bu da bizi etkili 

disiplinin “Disiplin öğretimin ayrılmaz parçasıdır.” ilkesine 

götürür. 

Disiplinle ilgili metotlar sadece kontrol etmekle değil aynı 

zamanda öğrenmeyle de ilgilidir. Yapılan son araştırmalar 

bunu desteklemektedir. Jacob Kounin’in araştırmasında 

başarılı sınıf yönetimi ile ilgili iki öğretmen tipi belirledi. Bu 

öğretmen tipleri uyanıklık ve örtüşmedir. 

Uyanıklık: “Başın arkasında gözler olarak da ifade edilmekte 

ve sınıfta ne olup bittiğinden haberdar olma anlamında 

kullanılmaktadır. Kounin çalışmasında, bir öğretmenin 

çocukların ne yaptığını sadece bilmesinin yetmediğini, 

bunları bildiğini öğrenciye göstermesi gerektiğini belirlemiştir. 

Örneğin, öğretmen Hüsne matematik grubuyla çalışıyor ve 

çarpım tablosunun ezberleyen Emircan’ı dinliyor. Sınıfın 

başka bir yerinde ise Aybike ile Özge Matematik problemi 

çözmek yerine bir kâğıt parçasında yazılan bir şeye 

kıkırdıyorlar. Hüsne öğretmen “Lütfen çarpım tablosuna 

devam et Emircan.” diyor. Daha sonra öğretmen Aybike ile 

Özge’ye doğru giderek sert bir şekilde “Bu kıkırdamalarınıza 

son vermenizi istiyorum kızlar. Aybike sen problemlerini bitir! 

Hala başlamadın. İkiniz de acele etseniz iyi olur.” Öğretmen 

daha sonra sakin bir şeklide küçük bir gruba döner ve 

“Teşekkür ederim Emircan. Burak sen ne yapıyorsun? Hadi 

9’lara çalış.” der. 

Bu öğretmen uyanıktır, sınıfın her an her yerinde 

olabilmektedir. Hangi çocuğun ne yaptığını; hangisinin ne 

yapmadığını bilir ve öğrenciler, öğretmenin etkinliklerinden 

onun her şeyden haberdar olduğunu anlarlar. Birkaç dakika 

da olsa matematik grubundan fiziksel olarak uzak olmasına 

rağmen, öğretmen grupla ilişkisini sürdürmektedir. Öğretmen 

etkinlikleriyle öğrencilere şu iletiyi göndermektedir: “Ne olup 

bittiğini biliyorum, her şeyden haberdarım.” Hüsne 

öğretmenin disiplinini onun öğretim sürecinden ayırmak 

olanaksızdır. Disiplin, öğretmenin ders için verdiği emirlerin 

bir parçasıdır. 

Örtüşme (Zamanlama-Overlapping): Kounin’in belirttiği 

ikinci özellik bir anda iki farklı şey yapma yeteneğine sahip 

olmaktır. “uyanıklık” gibi örtüşme aynı anda kemanı ve 

trombonu idare etmek gibi orkestrayla ilgili bir niteliktir. 

Hüsne öğretmen bir örtüşme anındadır. Etkili sınıf yönetimi 

orkestra yönetme yeteneği gerektirir. İşin özü zamanlamadır, 

aynen orkestrada olduğu gibi. Hüsne öğretmen küçük 

gruptan ayrılıp, Aybike ile Özge’nin yanına ne zaman 

gideceğini iyi ayarlamıştır. Eğer matematik grubunda çok 

bekleseydi, olumsuz davranışlar diğer öğrencilerde de 

görülebilirdi. 

Kişisel-Sosyal Gelişim Modeli: 

Kişisel-sosyal gelişim modelinin hedefi, bireylerin kendi 

davranışlarını kendilerinin yönetmeleridir. Bu yetenek 

yaşantıyla ve deneyimle kazanılır. Öğrencilerde otokontrolü 

geliştirmek için, amaç belirlerken ya da problem çözerken 

uygun davranışı seçme olanağının öğrenciye tanınması 

gerekir. 

Kontrol noktası: Çocukların kendi etkinliklerinin neden ve 

etkilerini görme becerisini geliştirmesine yardımcı olmak 

gerekir. Bu, kişisel gelişimin ve sınıf disiplininin bir parçasıdır. 

Dewey’den Coleman’a, Rotter’a kadar birçok yazar bireysel 

sorumluluk duygusunu; çevresel kontrol, kader kontrolü ve 

kontrol noktası gibi çeşitli şekillerde tanımladılar. Bireyler, 

başlarına gelen şeylerin kendilerinin dışındaki (şans, kader 

ya da diğer güç kaynakları gibi) güçlerin bir sonucu olduğunu 

düşünmesi dışsal kontrol inancıdır. Eğer bireyler başlarına 

gelen şeyle kendi davranış ve özellikleri arasında nedensel 

bir ilişki algılıyorsa, bu içsel kontrol inancıdır. Rotter’in bu 

görüşü eğitim çevrelerinde büyük ilgi görmüştür. 

Kendi davranışlarını yönetme yeteneği, dışsal kontrolden çok 

içsel kontrole gereksinim duyar. Öğrenciler kendi kişisel 

çabalarıyla bir görevi başarıyla tamamladığında, öğretmenler 

buna dikkat çekerek öğrencinin bu duygusunu geliştirmesine 

yardımcı olabilirler. Öğretmenler, fazla sosyal olmayan 

öğrencilerin negatif davranışlarını, sosyal-yararlı davranışlara 

dönüştürerek içsel kontrol merkezlerini geliştirirler. Bireyin 

nasıl davranacağını amaç belirler.  

Uygun Davranışı Seçme: Bu modelde, çocukların kendi 

davranışlarını seçmeyi öğrenmeleri vurgulanmaktadır. 

Öğretimde uygun davranışı seçme yeteneğini geliştirmek için 

çok sayıda fırsat vardır. Örneğin, ikiden sekize kadar değişen 

sayılardaki gruplara, başarabilecekleri hedefler gösterilir, 

fakat grup üyelerinin hedefe ulaşmayı nasıl başaracakları 

tamamıyla kendilerine bırakılır. Bu durum, çocukların 

birbirleriyle sosyal ilişki kurmayı ve bağımsızca karar vermeyi 

öğrenmelerine yardımcı olur. Öğrenciler aynı zamanda 

okullarında ve yaşadıkları toplumda birlikte yaşamaktan 

kaynaklanan sorunlar üzerine çalışır ve olası bir planın 

çözümünü test etme olanağı bulurlar. 

Disiplinin Eğitim Yönü:  Çocukların hangi durumlarda nasıl 

davranacaklarına dair hazır bir reçete yoktur ve sorunlar 

karşısında duruma göre çözüm üretmeleri önemlidir. 

Yaşamdaki sorunlar planlı olmayıp anlık ortaya çıkmaktadır. 

Yeni nesilden, gelecekteki tahmin edemeyeceğimiz sorunları 

çözebilmesi beklenmektedir. Çocukların gelecekteki sorunları 

çözebilmeleri için okulda problem çözme olanaklarına sahip 

olmaları ve bu beceriyi geliştirmeleri gerekir. Kişisel-sosyal 

gelişim modeli, disiplinin eğitim yönüdür. Amaç, bireylerin 

çevrelerini kontrol edebilmelerini kolaylaştırmaktır. Grup 

dinamiği ve kişisel-sosyal gelişim modelleri; disiplini, dış 

çevreden gelen direktiflerden ziyade eğitimin bir parçası 

olarak görür. 

İnsanlar Arası İlişkileri Çözümleme Modeli: Berne ve 

Harris 

Berne’ye göre insanların ego durumları, yaşam 

deneyimlerinden ve zihinde bilinçli ve bilinç dışı 

yaşantılardan oluşur. Bu deneyimler, sanki ses kayıt cihazına 

kayıt eder gibi önce kaydedilir ve daha sonra yeri geldikçe 

tekrar dinlemek üzere saklanır. Üç tip ego durumu vardır: 

Bunlar anne-baba, çocuk ve yetişkin ego durumlarıdır. 



 

 

   Anne –Baba Ego Durumu: Anne-baba ego durumu, 

küçük yaşlardayken bireyin anne babasıyla geçirdiği 

yaşantılardan akılda kalanları içerir. Bunlar, küçük bir 

çocukluktan itibaren duyduğumuz gerçekler, kurallar, 

ilkelerdir. Anne-baba ego durumuna ilişkin ifadelere, “Asla 

yalan söyleme.”, “Geceleri yalnız başına dışarı çıkma.”, 

“Dışarı çıkmadan önce ödevini bitir.” örnekleri verilebilir. 

Anne-baba ego durumu bireyi denetler ve yönlendirir. 

   Çocuk Ego Durumu: Çocuk ego durumu, çocukların 

gördükleri ve yaptıklarına ilişkin verdikleri tepkileri içerir. 

Duygular, genellikle çocuk ego durumu aracılığıyla şu şeklide 

ifade edilir: “Neden hep ben temizliyorum? Bundan nefret 

ediyorum ve bir daha temizlemeyeceğim.” Çocuk ego 

durumu, neyse ki merak ve yaratıcılık gibi olumlu ifadeleri de 

içerir. 

   Yetişkin Ego Durumu: Bilinçli düşünce ve yargı içerir. 

Yetişkin, anne-baba ego durumunun kurallarını test eder. 

Gerekiyorsa onları düzeltir ve değiştirir. Anne-baba ego 

durumuyla düşünüyorken, yetişkin sorar: “ Kahve içmek 

gerçekten büyümeyi engeller mi?” Çocuğun duyguları ifade 

edildiğinde, yetişkin ego durumu belirleyici olur. Yetişkin ego 

durumu akılcı, sorun çözücü durumları içerir. Şöyle ki: 

“Sanırım, bir hata yapıyorsun. Bunu düzeltmen için ne 

gerekiyor?” 

Bir öğretmen yetişkin ego durumunda olmalıdır ve 

öğrencilerine de bunu öğretmelidir. Eğer öğrencilere yetişkin 

ego durumlarını geliştirme fırsatı verilirse, daha akılcı insan 

olacaklardır. Onlar aynı zamanda çocuk ve anne- baba ego 

durumunu da yapıcı bir şekilde kullanabileceklerdir. İnsanlar 

birbirleriyle etkileşim kurduğunda, ifadeleri, çocuk, yetişkin ya 

da anne-baba ego durumundan etkilenir. Bireyin, insanlarla 

etkileşimlerinde hangi ego durumunu kullandığının bilincinde 

olması çok önemlidir. Her insan aynı ego durumundan 

konuşmalıdır (örneğin, yetişkin- yetişkin etkileşimi gibi). Eğer, 

yetişkin-çocuk gibi ayrı ego durumlarından etkileşimler 

olursa, o zaman etkili iletişim engellenir. Birbirine uymayan 

etkileşim çatışmaya yol açar ve öğrenci-öğretmen ilişkisine 

zarar verir. Sınıfta insanlar arsı ilişkileri çözümlemeyi 

kullanmak için öğretmenler öğrencilerine insanlar arsı 

ilişkileri çözümlemeyi öğretmelidirler. 

Anne-baba ego durumuna ilişkin konuşmalar: 

1.Hemen kitapları topla. 

2.Hemen sırana dön. Kalemini açmak için benden izin 

almadın. 

Çocuk ego durumuna ilişkin ifadeler: 

1.Eşyalarımı toplamayacağım. 

2.Dondurmamı şimdi istiyorum. 

Yetişkin ego durumuna ilişkin ifadeler: 

1.İşini bitirmen ne kadar zaman alır? 

2.Geçen haftakiyle karşılaştırıldığında bugün yaptığın işin 

nasıl? 

3.Sanırım ne demek istediğini anladım. 

Dört Bakış Açısı:  Çocuk çevresi ile ilişkilerinde, kendi 

yaptığı davranışlarla, ilişki kurmakta olduğu bireyin 

davranışlarını değerlendirir. Böylece kendi davranışının 

doğru ya da yanlış olduğuna dair yorum yapar. Bunu 

yaparken dört bakış açısı kullanır. 

1.Benim Yaptıklarım Yanlış, Senin Yaptıkların Doğru: 

Çocuklar yetişkinlere göre çok küçük oldukları için, kendi 

yaptıklarını olumsuz olarak değerlendirirler. Kendi 

yaptıklarına dair büyüklerden olumlu dönüt alırlarsa ancak 

kendi yaptıklarının doğru olduğunu düşünürler. Çocukların 

kendilerini değerlendirmesi, kendi algılarından çok 

yetişkinlerin onayına bağlıdır. Onların verdiği dönüte göre 

kendilerini değerlendirirler.  

2.Benim Yaptıklarım Yanlış, Senin Yaptıkların da Yanlış:  

Çocuğun ilk bir yaşındaki yaşamı bir hayli rahat geçer. Fakat 

ikinci yılda bu rahatı bulamaz. Çocuğun onaylanma isteği 

doyurulmadıkça ve çocuk kırıcı sözler duydukça “benim 

yaptıklarım yanlış, senin yaptıklarında yanlış” bakış açısı 

geliştirir. Yetişkin egosunun gelişimi durur ve çocuğun 

umutları da sona erer. Bu çocuklara yardımcı olmak çok 

zordur. Çünkü bu çocuklar hem kendi anne-babalarını, hem 

de diğer yetişkinlerin davranışlarını reddeder.  

3.Benim Yaptıklarım Doğru Senin Yaptıkların Yanlış:  

Eğer çocuğa uzunca bir süre ailesi tarafından acımasızca 

davranılırsa, çocuk “Benim yaptığım doğru, senin yaptığın 

yanlış.” bakış açısına sahip olur. Bu bakış açısı ikinci ya da 

üçüncü yılda kesinleşir ve kolay kolay değişmez. Böyle 

çocuklar, kendilerinin küçük bir çocuk olarak çok yeteneksiz 

oldukları, buna rağmen anne-babalarının daha iyi durumda 

olduklarını düşünürler. Değişmeye karşı da direnç gösterirler. 

Kendilerine yardımcı olmak isteyen bireyleri de aileleriyle 

özdeşleştirirler. 

4.Benim Yaptıklarım Doğru, Senin Yaptıkların Doğru:  

Bu dördüncü bakış açısına sahip çocuklar, yaşamla gerçekçi 

bir ilişki içindedir ve başarı duygusuna sahiptir. İlk üç bakış 

açısı hislere dayanırken bu bakış açısı düşüncelere, inanç ve 

kendi kendilerine yaptıklarına dayanır. 

İnsanlar Arası İlişkileri Çözümlemenin Üstün Yanları 

1.Öğrencinin bilinçaltında hangi bilgilerin yer aldığı, çok 

detaylı incelemelerle ortaya çıkarılabilir. 

2.Öğrencinin kendi kendini çözümleme ve kendi kendini 

düzeltme yönünü geliştirir. 

3.Sınıfın dışında, öğrencinin kişisel yaşamında da 

uygulanabilir. 

4.Kişiler arası ilişkilerde sık sık görülen yıkıcı rollerden 

öğrencinin kaçınmasına yardımcı olur.  

5.Öğrencilere, kendilerinin ve diğer insanların iletilerini 

anlama olanağı sağlar. 

6.Bir iletişim ve anlayış çerçevesi sunar  



 

 

İnsanlar Arası İlişkileri Çözümlemenin Zayıf Yanları 

1.Anne-baba ve çocuk ego durumundan kaynaklanan 

davranışların üstesinden gelmek zor olabilir. 

2.Öğrencileri birbirlerini psikanaliz etmeye cesaretlendirebilir. 

3.Öğrenciler dil, bilişsel beceriler ve bu teknikleri kullanmayı 

gerektiren uslamlamaya sahip olmayabilir. 

4.Anne-baba, çocuk ve yetişkin ego durumlarını ayırmak zor 

olabilir. 

Uyumlu İletişim: Haim Ginott 

Uyumlu iletişim, ahenkli ve güvenilir bir sözlü iletişimdir. 

Öğretmenin söylediği, öğrencinin duruma ilişkin duygularıyla 

tutarlıdır. Bu şekilde öğretmenler; öğrencilerine hakaret 

etmekten ve korkutmaktan uzak durur ve bunun yerine, 

öğrencilerinin gereksinim ve arzularına duyarlılık göstermeyi 

artırarak yardım eder ve öğrencilerini daha iyi anlayarak 

kabul eder. 

Uyumlu bir iletişim kurabilmenin birkaç yolu vardır ve 

bunların hepsi öğrencinin onurunu korumaya ve 

geliştirmeye katkıda bulunur: 

>Daha iyi ileti gönderin.  

>Öfkeyi doğru ifade edin.  

>İşbirliğine yönlendirin  

>Öğrenci duygularını kabul edin.  

>Etiketlemekten kaçının.  

>Sorunlu durumu düzeltici talimatlar verin.  

>Zararlı sorulardan kaçının.  

>Öğrenci yorumlarını kabul edin.  

>İğneleyici sözden kaçının.  

>Aceleye gelen yardımlardan kaçının.  

>Küçük aksilikler olduğunda öğrenciye kısa ve öz ifadelerle 

yardımda bulunun.  

Uyumlu İletişim Modelinin Üstün Yönleri 

1.Disiplin sorunlarının ortaya çıkmasında çok önemli bir 

etmen olan benlik algısının gelişmesine odaklanmaktadır. 

2.Öğretmen ve öğrenci arasında olumlu ilişkileri teşvik 

etmektedir. 

3.Öğrenci özerkliğini ön plana çıkarmaktadır. 

4.Çok farklı disiplin sorunlarını önlemeye yardımcı 

olmaktadır. 

Uyumlu İletişim Modelinin Zayıf Yönleri 

1.Uygulanabilecek anlamlı ilkelerden çok, yapılacakların ve 

yapılmayacakların geniş bir listesini içermektedir. 

2.Disiplin sorunlarını çözmede kendine özgü bir yaklaşımı 

yoktur. 

Öğretmen Etkililiği Eğitimi Modeli: Thomas Gordon 

Öğretmen etkiliği eğitimi, ödül ve cezanın çocuklar üzerinde 

olumlu etki yapmadığını savunmaktadır. Çocukları etkilemek, 

denetlemekten tamamıyla farklıdır. Çocuğu etkileyebilmek 

için öğretmenler, öğrencilerin karşı çıkmasına, isyan 

etmesine ve suçlanmasına yol açacak yöntemlerden 

vazgeçmeli bunun yerine öğrencinin kendi kendini kontrol 

etmesine olanak tanımalıdır. Yetişkinler çocukların genellikle 

hata yapacağını düşünmektedir. Aynı zamanda yetişinler 

çocukların yanlış davranışlarının “kötü” sonuçlara yol 

açacağına inanmaktadır. Bu sonucu yetişkinler “kötü” olarak 

tanımlarken, çocuklar gereksinimleri en iyi karşılayan şeyleri 

yaptıklarını düşünmektedir. Öğretmenler bu ayrımı 

gördüğünde tutumların değişmesi olasıdır. O zaman 

öğretmenler, insanların davranışlarının temelinde 

gereksinimlerine doyum arama gayreti olduğunu, bu 

davranışların da “kötü” ya da “iyi” diye tanımlanmaması 

gerektiğini anlayabilirler.  

Soruna Sahip Çıkma: Sınıfta sorun yaşayan öğrencinin 

sorununu çözebilmek için, öncelikle sorunu olan öğrencinin 

tespit edilmesi gerekir. Öğretmenler genellikle öğrencinin 

sahip olduğu sorunu göz önüne alarak, öğrenciyi 

değiştirmeye çalışırlar ve sonunda sorunun çözümünde 

yardımcı olacağını düşündükleri bazı ifadelere yönelirler. 

 Meşgul Etmek: Öğrencinin olumsuz davranışını 

değiştirmenin bir diğer yolu ise, öğrencinin yapmak 

istemediği ama öğretmene göre yapılması uygun olan 

davranışı öğrenciye yaptırmaktır. Örneğin, bir öğrenci 

arkadaşıyla yaramazlık yapabilir ve belki de kendisini ve 

arkadaşlarını tehlikeye bile atabilir. Böyle bir öğrenciyi 

öğretmen hazırlamakta olduğu video gösterisine yardım için 

çağırabilir. Daha birçok etkinlikte bu tür öğrencilerden yardım 

istenebilir ve bu öğrencilerin sınıfta meşgul edilmeleri 

sağlanarak yaramazlık yapmaları engellenebilir  

Çevreyi Düzenlemek :Çoğu zaman öğretmenler öğrencinin 

olumsuz davranışını değiştirmek yerine sınıf ortamını 

düzenleyerek de etkili bir şekilde sınıftaki disiplin sorunlarını 

önleyebilir. Bazı zamanlar öğrenme ortamı uyaranlar 

açısından çok zengin, bazı zamanlarsa çok fakir 

olabilmektedir. Sınıfta sıkılan ve öğrenme isteği çok az olan 

öğrenciler diğer öğrencileri ve genellikle de tüm sınıfı 

rahatsız eder. Bazı zamanlarda ise sınıf ortamında öğrenci 

çok fazla uyaranla karşı karşıya kalır. Öğrenciler öğrenme 

yönünde çok fazla uyarıldığında, öğretmen öğrencilerin daha 

aktif olacağı öğrenme yaşantıları hazırlar. Bu gibi durumlarda 

öğretmen, rol oynama, tartışma, görüşme ve laboratuar 

çalışmaları yaptırabilir. Uyaranlar açısından çok zayıf bir sınıf 

ortamı daha zengin bir öğrenme ortamına dönüştürülmelidir. 

Böylece öğrenmeye karşı daha istekli duruma gelebilirler. 

Çocuğun ne öğreneceğine ilişkin bir bilgisi yoksa çocuk çoğu 

zaman sınıfta sorun yaratır. Çünkü sınıfta çocuğun uymak 

istemediği çok sayıda kural, düzenleme ve prosedür vardır. 

Bu tür durumlarda öğrencilere isteklerini ifade etme olanağı 



 

 

verilmeli, ayrıca sınıf kurallarını belirlerken görüşleri 

alınmalıdır. 

Etkin Dinleme: Öğrencinin anlattıkları karşısında sesiz 

kalmak (edilgin dinleme) ya da anlatılanları kabul ettiğini 

gösteren tepkiler vermek öğrenciye, anlattıklarının doğru 

olduğu izlenimini verebilir. Ayrıca karşılıklı etkileşime olanak 

vermez, tüm işi konuşan yapar. Konuşan dinleyenin yalnızca 

dinlediğini bilir, anlayıp anlamadığını hiçbir biçimde 

öğrenemez. Kısacası bu dinleme yolları edilgin yöntemlerdir 

ve dinleyicinin anladığını göstermez. Etkin dinleme ise, daha 

fazla etkileşim sağlar ve dinleyenin yalnız duyduğunu değil, 

aynı zamanda doğru olarak anladığını da gösterir.  

Öğretmen Etkililiği Eğitiminin Üstün ve Zayıf Yanları 

1.Öğrencilerin özerkliğini ve otokontrolünü geliştirir. 

2.İyi bir öğretmen-öğrenci ilişkisi geliştirir. 

3 Öğrencilerin kişisel sorunlarını ve duygularını ele alma 

olanağı sağlar. 

4.Öğretmenler beklentilerini öğrencilere aktarırlar, böylece 

öğrenciler kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini 

değerlendirebilirler. 

5.Öğretmenin beklenti ve duygularını öğrencilerin 

anlamasına yardımcı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


