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ÖAretme ögrenilmesi planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmeSi işidir. Ögretme ve
ögrenme birbiriyley$n ve karşılıklı ilişkiler içinde, davranış degişmesini saglamaya
yönelik etkinlikleri kapsamaktadır. Bu degişmelerin planlı ve düzenli olması dav-
ranışların istendik olmasına olanak hazırlamakta olup bu alanda başarı öArencinin neleri
ögrenmeye ihtiyaç duydugu ile bunlarıiı nasıl kazandınlacagına ilişkin kararlann dikkatle
alınmasına baghdır. Karmaşık bir toPlumda.ögrenilmesi beklenen .davranışlar çok
oldugund3iı bunların kişisel çabayla gerçekleşmesi çok zordur. Bu güçlügü yenmekte
okul özel öneme sahip bir kurum olarak ön plana geÇer. okul bireyler için gerekli dav-
ranışları seçmeli ve egitimi bu seçkin degerler üzerine düzenli bir ortamda kurmalıdır..
Böylece ögrenileceklerinbelirlenmesi, öAretme işinin de belirlenmesini gerekli kılar.
ÖAretme işinin temel sorumlusu öAretmendir. ÖAretmeoin görevi egitimsel yaşantıları
düzenIemek ve düzenlenen çevrede örnek oluşturacak biçimde yer almak.tır.Bu gerekçeyle
ögretmen belli konulan, belli bir gnıba ya da kişiye ögreten ve davranışlarıyla ögrenen
gruba örnek oluşturan bir meslek mensubudur. Bu iki önemli görevi yani hem çevreyi
düzenleme, hem de çevrenin bir parçası olar-ık örnek oluşturma onunhembilim adamı
hem d.e sana~ gibi davranmasını gerekli kJlmalctadır. Ögretmenin degerleri, tutumları,
deneyimleri, kısaca davranışları bütünüyle ögrencilerini, toplumu, kendi ınesldci gele-
cegini ve meslektaşiarını etkiler ve dogaI olarak onlardan da etkilenerek kişisel ve mesleki
varlıgw biçimlendirir. ögretmel1, bu olpşma-gelişme süreci içinde kendisini samimi bir
degerlendirmeden geçirmeli, amaqnı, kaynaklarını, tercihlerini iyi bir ögretmenin
ulaşması beklenen ölçütlerin ışıgında incelemeli, üstün ve eksikyönlerini açıkça belirl~-
melidir..

.

Degerlendirme sonuçlarından yararlanan ögretmen mesleki gelişimi ile kişisel
gelişiinini birlikte, denge içinde yürütmeye özen göstermelidir. Bir öAretmen kişisel bek-
lentilerine gerekenden fazla agırıık tanıyarak meslek yaşantısını gölgelemekten özenle
sakınmalıdır.

. . ...

Kişisel ve mesleki gücünü toplumun gelişimine sunması beklenen ögretmenin ınp-
lumsalliderlik görevini ustalıkla yÜrütmesi :birbaşka sorumluluk alanını oluştuııır. Bu
gerekçeyle toplumsal degerlere saygılı olmayı başlangıç noktası oIarakseçmeli ve kendi-
sini kabul ettirdileten sonra toplumu iyileştirmeyeyönelik bir yol izlemelidir. ıyi bir
öAretmen hiçbir zaman toplumun gelişim düzeyinin gerisinde kalmamaIıdır.

:au gerekleri yerine getirmek içinögretmen okuyan, inceleyen, iyiyi-dogruyu
seçebilen, meslegiyle ilgili toplantıları, demek çalışmalarını izleyen, araştıran bir
kişilige sahip olmalıdır. .

(*) Hacettepe üniversiteııi Eğitim FakültesiÖğretim üyesi
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Greenwood'un ifadesiyle bir kişinin profesyonelolabilmesinin temel koşulları
vardır. Bu koşullar ana başlıklarıyla şöyle verilebilir (Greenwood. 1967, s. 2: 45-55).

'ı - Mesıeginde Sistematik Kuramsal Yapıya Aşina Olma.
Bir kimse öncelikle mesleAiyleilgili iÇetutarlı1ıAa sahip örgütlü bilgi birikimine

sahip olmalı, bir başka deyişle' mesleginde geliştirilmiş kuramları bilmelidir. Kuşkusuz
öAretmenin bi1işse1alan davranışları kadar, duyuşsal ve psiko-motor alan (mesleki bece-
ri) davranışlarıyla ilgili kuramsal yapıya da aşina olması gerekmektedir.

2 - Meslegiı:ıde Otorite Olma.

Bir kimsenin bu niteliAe sahip olması herşeyden önce mesleAin inceliklerini oldukça
iyi bilmesini, yenilikleri araştınp aktUel bir kimlige kavuşmasını ve birikimini toplu-
mun gelişimi için işe" koşabilmesini zorunlu kılar. Bu görevleri gerçekleştiren bir
öA!etmen alanında söz sahibi olma hakkına kavuşU!-

3 - Tq>lumca Onaylanma.

Meslek sahibi bir insan çevresi tarafından onaylanmak ister. Mesleki gücü, haki-
miyeti üstün olan bir kimse çevresi tarafından onaylanır. Bir öAretmen böyle bir noktaya
gelmek için gereken çaba ve özeni göstermelidir.

. 4 -Mesleki Etigi 1zIeme.
"Etik kUraııar yönetici nitelik taşırlar. Her insanın yaşadıAı toplumun bukurallanna

uyma, onun yaşantısını kolaylaştırır. Ancak Mesleki Kurallar, o meslegin mensubu bir
kimse için çok daha önemlidir. Bir yandan bu kura1latı izlemeli, öbür yandan kUraDan in-
celeyip uygun olmayanları elemeli, eksik ve yetersiz olanları düzeltmeye çalışmalı ve
toplumun geçerli kurallardan yararlanmasını saAIayıcı bir hizmet sunmalıdır.

5 -Mesleki KültüreSahipOlma.
Bu"nitelige sahip olmanın ilk koşÖ1uFormal ve tnfOımaI mesleki örgütlerin hizmet-

lerinin ne olduAnnu bulmak, bu örgütsel çalışmalara katılarak meslekdaşlarıyla iletişim
kurmanın zevkini yaşamak, onlara kada. getirip, onlardan yararlanmaktır. Bu arada bu
örgütlerin üyelerince yapdmış araştırmalardan yararlanıp-mesleki gOcünfi;'8eliştinnek
öA!etmenliAinmeslekleşmesindeikincikoşuluoluşturur.

"

Mesleki kültür meslekle ilgili degerleri, normları ve sembolleri içerir. Mesleki
degerler meslek meos\lplarının temel inançlarıyla yaşama anlam katadeen, normlar yol
gösterici, düzenleyici; semboller ise mesleki iletişimi kolaylaştıran prtak bir dil kullan-
malarına yardım eden bir nitelik taşırlar. Ana hatlarıyla açıklanan bu özellikler her meslek
için olduAu kadar öAretmenlik mesleginde de (jnem1eizlenmesi gerekli öze~.

Ö(;RETMENıN MESLEKı B~ŞARISINA ETKı EDEN NİTELİKLER
Başardı öAretmentoplumunbeklentisine,bireyin gelişimine hizmetedecek, çaldaş

bilgi birikiminiiyi laivramışbir ölretmendir. Yetiştirdilikişilerin başarısıyla toplumu
.geliştiren, güçsüzlügü ya da yetersizliliyle toplumsalgelişmeye ket vuran öAretmen,
kalkımiıada çok önemli bir konuma.sahiptir..Ancak, bu gö~vleri yerine getinneye
çalışan ölretmeni geçerli ölçütlerle delerlendirmeye özen göstermeli, ondan gücünü

. aşan, enerjisini insafsızca tüketecek niteliktebeklenti içine girilmemilidir. ÖA!etmen,
insanilstüvarlıklarınzor başaracalı standartlarladegerlendirilirlc:engörevini başarıyla
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şürdUrmeşineolanak v~ek, şoşyo-ekonomik olanaklar, eAitim teknolojişi, maaş-
donatım,eAitimprogramları;mesleAeverilendeAer,yönetimve teftişle ilgili koşulların
elverişşiz olması gerçekçilikle kolay kolay baAdaşamaz.BütÜDbu elverişsiz koşullara
karşın eAitimde verimlilikgünümüzün en önemli şorunlarındanbiridir. Bu şorunu
çözmede planlayıcı ve u)!gulayıcı olarak görev yapan ögretmene düşen iş oldukça
büyüktür.Durum,öAretmeninöneminiaçıkçaortayakoyduAunagörebaşarılıolabilmesi
için ögretmenin sahip olması beklenenözellik~erinin açıklıga kavuşturulması
kaçınılmazolmaktadır., .

1 -ÖAretmen okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi temel becerileri g~liştirmelidir.
Bu aJandahatapayınımümkünolanen alt sınıraindirmesi.meslegininkaçınılmazgerek-
leriQdendir.

.

Bir kısım kelimeleri yanlış telaffuz eden, yanlış anlam yükleyen ve bazı kelimeleri
çok sık kullanan bir ögretmen saygınlıAından çok büyük kayba ugramaktadır. Bu alanda
kendi eksigini gideren öAretmeninögrencilerine yardım sunması mümkün olur. Kısaca
öAretmen standart T~çe konuşmalı, yeterli düzeyde okumalı, ufkunu geliştirmeye özen
göstermelidir.. .

2 -ÖAretmenler saglıklı ve yapıcı bir disiplin l!11layışıyla ögrencileriyleiletişim kur-
malıdırlar. "Çocuk egitiminde en önemli kavramlardan biri olan disiplin kavramı Latin-
cede 'rehberlik ve yardımetme' anlamına gelmektedir. Disiplin, saAlıklı tutum ve kumI-
ları içerir. Özünde otorite ve özgürlük birlikte'yer alır" (Ulusavaş, 1988, s. 63). Bu
nitelikleri birlikte kullanan ögretmen öğrencisi için gerçek bir yol gösterici olur.
Gerçekten "davranış geliştirme uzmanı" olan öAretmenin çok sert ya da çok gevşek disip-
lin anlayışından uzak, özgürlük ve otoriteye dayalı yapıcı bir disiplin anlayışına sahip
olması beklenir. Bu anlayıştan hareketle, sınıf ve okul etkinliklerini düzenleyici kurallar '

saptanmalı ve ögrencilerine hizmet sunulmalıdır. Kısaca disiplin, düzenli ve demokratik
yaşamın vazgeçilmez bir unsuru~r. Böyle bir disiplin anlayışını yerleştirip geliştirme
ögretmenin görevlerinden biridir.

3 - Ögretmen şosyal deAerlen iyi bilmeli, toplumun beklentilerini, katkılarını, şo-
runlarını saptamalı; bulgularını ögrencinin yetişıirilmesinde kullanabilmelidir. Top-
lumla dengeli yaşayan bireyler yetiştirmek ögretmenm özenle yerine getinnesi gereken
görevlerinden biridir.

4, -ögretmen planlamaya önem vermeli, planlı denemecilik yoluyla mesleginde en
i

iyiye, en doArnya ulaşmaya çalışmalıdır. planlı çalışma ögretmene önemli kolaylık geti-
rir, çünkü planlama. "ögretim etkinliklerine yön veren, disiplin şorunlarını en alt düzeye
indiren, gereksiz hareketlerden anndmlmış, olumlu ve sıcak bir atmosferyaratmaya elve-
rişli bir örgütlenmedir (Bilen, 1982, s. 3). Böyle bir örgütle~e. egitim i pratik, kul-
lanışlı, ekonomik bir temele dayandırarak daha iyi bir ögretimi saglamada ögretmene
yardım sunar. Planlamayla öAretmen hedeflerini daha kolay gerçekleştirir.

.

5 - ıyi bir ögretmen ögrencilerinde gelecek kaygısının dogmasını engeller.
Ögrencilerin gelecege ilişkin gerçekçi ve timut dolu beklenti geliştirmelerine özen
gösterir.

6 -Meslekdaşlan, ögrencileri,.veliler,yöneticilerleiyi bir iletişimkurmayaçaba har-
camalıdır.1letişim,bireylerinbirbirlerinianlayabilmekiçin aralarındaoluşturduklarıbir
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haber alış-verişidir. Ögretmen iyi bir iletişimin mesleginekatkısım çok iyi kavramalı ve
başarılı iletişimin koşullarını gerçekleştinneye özen göstennelidir. Birlikte çalıştıgı,
yaşadıgı insanların ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını anlayan bir ögretmen onlarla iletişim kur-
mada zorlanmayacaktır. Çevresindekilere güvenen, saygılı, inceleme-araştırma gücüne
sahip, inatçılıktan sakınan, korku duygusunu yenebilen bir kimse iletişim kunnada
oldukça başarılıdır. ıyi bir ögretmen bu niteliklerle donanık olmalı, iletişimi süreidi
kılmalı, öArencilerine davranışlarıyla iyi bir örnek oluşturmalıdır.

7 -Ögretmenin iletişimi kurma ve sürdürmesinde ögretme etkinliklerini ögrenciye
uı8ştırma aşaması öncelikli bir önemesahiptir. Bu aşamada "Ögretme Yöntemi" özel
önem taşır. O liaıde ögretmen ögretme yöntemini, kapsamı ve yönteminögeleri arasında
yer alan teknikleri bilmeli, bunları meslegine uygulayabilmelidir. Böylece ögretmen he-
deflere daha kolay ulaşacak. ögrencilerin bireysel farldılıklarınacevap verebilecek, sınıfı
monotonluktan kurtarmayı başaracak, yaratıcı düşünmeyi özendirecek, grup psikolojisi-
ni geliştirecektir. Bu nedenlerle ögretmen. ögretme yöntemini iyikavramalı ve uygula-
malıdır. . .

8 -Ögretmen okul ile ailenin işbirligi kurmalarına yardımcı olmalıdır. Okul-aile bir-
likleri bir bakıma toplumun farklı kesimlerinin insan yetiştirme konusundaasgari bir tu-
tarlıkla birleşmelerini saglayan OCaIdarolmalıdır. Okulun 'öncülügünde çagdaş anlayışın
öngördügü yönde bir egitim ortamı kurulmalıdır. Ailelerden gelen uyanlar doAmltusunda
okulun, kendisini toplum gerçeklerine dahafazia uyum. gösterecek yönde yenilemesini
saglamalıdır. Böylece iy.i ögretmen. hem ögrencilerini geliştirmeyi, hem de aileler
kanalıyla toplumsal sorunlara çözüm bulmayıgörev sayan ögretmendir.

9 - Ögreırnençagdaşplmalı.
.

çagdaş bir ögt'etmen üretimi kendi çagına rastlayan.düşünce ve bilgilerç. onları
eleştirip -uyarlayabilecek yeni pi'oblemlerin çözüınündekullanabilecek d~yde derinlik-
le sahip olmalıdır.

ÇaAdaş bir ögfetmen. kullandıgı ölçQderde tutarlı, bilinçli. esnek ve degişimlere açık
olmalıdır.

. çagdaş bir ögfetmen, çeşitlillgin verimliligi arttırdıgını bilen, destekleyen demokra-
tik bir tutum içinde bulunmalıdır.

Çagdaş bir ögretmen, yetiştirilecek insan tipinin beliilenmesindebilims~l
düşüncenin ve dogrunun kararlı, cesur bir savunucusu olmalıdır. Yapbgı işin toplumun
ekonomik, sosyal, kültürel ve politik biçimlenmesinde taşıdıgıönemin bilincinde ve bu
göreviyetkinlikle yerine getirebilecek yeterlikle olmalıdır.

.

10 - Yetiştinneyi amaçladtgı kişilerin niteliklerikonusunda açıklık içinde bulunmalı,
bunitelikleresahipbireyinilköme~inikendisindekunnalıdır.

.

11 -Egitimin duyuşsal hedefleride bulundugunu unutmamalı, saglıklı insanırl sahip
olması gereken insana sevgi ve saygı duymayı gerek.davranışlarıyla gerekse akademik
uAraşlSıyla vurgularnalıdır.
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