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Etkili okul konusunda yapılan araştırmalann. bulguları temelde öAretimin nite-

liJinin geliştirilmesine dönüktür. Çünkü etkili okul ö!tretiın yönünden güçlü olan okul-

dur., Etkili okulda sadece seçilmiş, yet~ delil de tüm öArencilerin temel ~ri ve
davranışlan ö~nmesini saAlayan;öArencilerin bilişseL, duyuşsal, psikomotor, sosyal

ve estetik gelişmelerinin garanti edildiAl bir öArenme çevresi yaratılmıştır. Etkili oku-

lun amacı da okuldaki öAretiınin nite1iAinin geliştirilmesidir (K1oph vediAerleri, 1982;

Brooko ve Lezotte, 1979; Edmans, 1979). Ayrıca etkili okulaaştırmalannın neredeyse
tamamına yakınının ilköAretimde yapılmış olması da, Türkiye'de ilköAretimin nite-

liAinin geliştirilmesinde etkili okul araştırması buJgularından yararlanılması için ikinci

bir gerekçe oluştunnakıadır.

Budüşüncelerle etkili okul araştırması bulguJanmnilköAretimde öAretimin nite-

liltinin geliştirilmesine dönük dolurgulan (inıplications) sempozyumda tartışılmak is~
tendi.

Etkili okul araştırmasıbulguıari' temelde öıtretimin geliştirilmesinin okuldaki

boyutlanm göstermektedir. Bu nedenle bu bulgular ve doAurgular, etkili okulun temel

boyutlan alt başlıklarında taI't1şıl"".akbr.

, Okul Kültürü

Etkili okul ataştırmaS~ bulgularına göre okul 'külU1rü-iklimi ile öAretimin nite-

liltinin geliştirilmesi arasında bir 'ilişki vardır. Etkili okulda okul kültürü eltitim ve
öAretimi destekleyici nite1iktedir(Swymer, 1986). okul kültürü okuldazamanla oluşan

bir yaşam tarzı olarak tanımIanabilir. okul Personelinin birikim ve etkileşimleri zaman-

la okulda bir kültürün doAmasına neden olmaktadır. Bulgulara göre öArenci başarısı ile

okulda akademik amaçlara aıırtJk verme, öAreümin Vurgulanması, öAretim etkiııli1deri-

nin uygun şekilde yapılaştınlması, öAretim yöntemlerinin başarılması-istenen öArenme

(*) AııItara üniversitesi EJitim Bilimleri FakOltesiÖJretim üyesi.
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konularına uydurulması, ögrencilerden yüksek beklentilerin olması arasında bir ilişki

vardır (Purkey ve Spıith, 1983; Çohn ve Rossmiller, 1987). Bu demektir ki, okulun

varhAı nedeni olan ögrencinin ögrenmesini saAJama, her zaman vurgulanmah, okulda

,ögretim yönetime feda edilrııemelidir. Etkili okulda öAretmenler, okulun amaç ve hedef-

· leri konusunda bir anlaşma içindedir.ler. ÖArencijerden ,beklentilerde de aynı ortaklaşma
sözkonusudur. Ayrıca akademik.ba§annın on!u1an~ı, başanlı olanlann okul top-
lumuna bir törenle takdim edilerek ödüllendiri1mesi, ögretimin niteliginin geıişmesine

neden olmaktadır (Cohn ve Rossmiller, 1987).

Bu bulgulara göre ilköArelimde öAretimin niteliAinin geliştirilmesi için yeni bir
anlayışa, yeni 'bir bakışa, ihtiyaç, bulunmaktadır. Okulun deAiştirilebilmesi için

okulkültürünün deAiştiri1n1esi. yanipersonelin tutum ve davranışlarının. okul örgüt ve
normlarının deAiştirilmesi gerekmektedir (Purkey, and ,Smith. 1983)., Görülen odıır ki

okuldaöAretimin niteliAinin' iyileştirilme~ine dönük başarılı bir deAişim. okul

kültürünün tüm olarak etkilenmesidurumunda mümkün olabilmektedir. O halde okul

kültürü etkili ögrenmeyi saAlayıcı yönde deAiştirilmeüdir. Meslektaş1ann işbirliAine

dönük akademik çalışması. Okulda denemeye,.delerJ.en_ye önem venne. personelin

karara katılmasına imkan verme gibi yollarla bir degişim başarılabilir(Purkey ve Smi~.
1983).

Etkili okulda akademikolarak açık amaçlar konmuştur. Bu amaçlar ögrenci
başansıyla ilişkilendiri1mişlerdir. ÖAretmenve yöneticilerin ÖArentilerden yüksekOOk-'

lenilleri vardır ve bunları ögrencilere ijetirler. Bu okuliarda öArencinin ö!j'enmesini aza.

mileştiren bir yapı ve hava vardır. O halde okulda bunları saAlayıcı belki de yarabcı bir "
kültürün varhAına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kültür, ancak okul geliştirme bir bütün

olarakele alın<4Aındave özellikle insanJanntutumlarınaözengöstererek,,Önlannbirbir-
leriyle etkileşimlerine olanak tanmdıAmda yaratı1abi1ıtıektedir(Proctor, 1984).

öte yandan yapılan bazı araştırmalar sanıldıAmm aJWne .()Arencibaşına harcanan para
oraıu. okul bin~ın kalitesi. okul büyük1üAü gibi kimi deAişkenlerin ögretimin nite-

,

liAinin geliştirilmesinde. öArencinin başanlı olmasında pek de etkiliolmamAını
gösterdi; Oysa öArenci yapısının kompozisyonu. okulda akademik yaşamın-ögretimin

vurgulanması. disiplin ve sınıf yönetimi~ okul zamanını etkili kullanımı ve okul-ev

ilişkileri gjbi degişkenlerin ögrenci başansiyle anlamlı şekilde ilişkili oldugu bulundu
(Cohn ve Rossmiller. 1987). Para ögrencihaşansı içingerekli. ne var ki yeterli deAildir.
Aynı şekilde okul imkanlarının kalitesi öArenci başarısı ile yakın ilişki içinde deAildir.

/
.

;"
.,.,. ,

Denilebilir ki,. yeterli imkanları saAladıktari sonra yapİlan ilave harcama1ann ögrenci
gelişimini artıımada fazla bir fonksiyonu bulunmamaktadır. öte yandan ögrericibaşarısı

ile sınıf büyük1ügü ilişkisi açıkhAa kavuşturolamamıştır. Brookover ve' Laurance
(1979) bu iki deAişken araSlnQa bir ilişki bulmazken, Glass ve diAe~leri(1982) sınıf ne "
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denli küçükse ögrenei başansındao denibir artışoldu~unusaptadılar.Göıiilen odurki
araştırma bulgularına göre tek. bir optimum sınıf büyükülü~ü bulunmamaktadır.
Ö~tilen konu, öAretimbiçimi, bireysel ögrenei ve sınıflararasıögrenci özelli~i.opti-
mim sınıf büyükl~nde etkili olmaktadır(Cohn ve Rossmiller, 1987).

.

Yöneticinin Ölretim Liderlili

Etkili okul araştıtmasl bulgularına göre, etkili okulların güçlü yönetsel liderleri
.

vardır. 'Okulda ögretimin geliŞtirİlmesinde okul yöneticisinin lider~i önemli bir etken-

dir. ükulliderli~i okul müdürüne snurlı kalmamakla beraber yönetici üzerinde.merlcezi-
leşir. Okulda olumlu bir iklim yaratmak, amaca. dönük etkinlikleri başlatmak, okulda

ögrenci başarısını vurgulamak, öAretim programlarını koordine etmek gibi etkinliklerle

okul yöneticisi, ögrenci başansında dolayh bir etki ve katkıda bul~ur (Cohn ve Ross-

miller, 1987).
.

Etkili okuldayönetici zamanınınç~unu suuflaroa,di~er*tim ortamlarındahar-
camak durumundadır(Rutberford, 1984). OnUDtemel ilgi ve U!taşISI ögretim sorun-
larıdır.Qgretim liderli~ yapabilmeküzerebazı.yönetseliş ve ayrıntılanastlaonadevre-
der. 'OkUldaki tüm etkinlikleri ö~etim ve ö~nimin geliştirilmesine dönük olarak
bütünleştirir(Balcı, 1988).

.

. \

Görüldülü üzere öAretiınin nitelilinin geliştirilmesiyeni bir yönetim ve yönetici
anlayıŞı gerektirmektedir. Bu yönetici okulda asıl işinin ögretim oldu~unun bilincinde

olacak, bürosundan delil, biızat okul derslik ve koridOOanndan okulu yönetecektir (Ben-

jamin, 1981). Ögretmenler özellikle de ögrenciler okulda "patrön kim" bileceklerdir.

'Okul yöneticisi do~ yer. ve zamanda, arandıAında bulunmak suretiyle ögrenciye bu
imajı verecektir. Yönetici bir öAretim lideri olarak ÖAJ'etmenve öArencilerden beklentile-

riniaçıkçaortayakoyacakvebunlarıonlaraU1aŞtU'aCaktır (Edmonds, 1979). ~dır ki... .. ı-

bu yönetici *tmenleri karar sürecine katacak, orilarla yaJan ilişkiye girecektir (CIarlc

vedi~erleri, 1980; Benjamin, 1981). Yöneticinin yukan~ ~\'1'anış~a ek olarak
adil, tutarh, yetenekli olması, okulun gidişatına dikkat göstermesi, diler işlerini
ögretmen ve ö~eneiler binadail aynldiktansonra yapması okulda olumlu bir havanın
gelişmesine ortam haur1ayacakbr (Swyner, 1986).

'Okul yöneticisi doAaldır ki ögreneinin başarısının do!tnıdan bir faktörü de~ildir.

Ancak *tim için uygun ortam sa~lamak suretiyle öArencinin ögrenmesine dolayh da

olsa katkısı sözkonusudur: 'Okulunun ikliminin ögretime uygun hale getirilmesi, okul-

da düzen ve disiplinin sa~lanmasl; yöneticinin ö~me dolayh katkılan araSıodadır

.(ShomakerandFrazer,1981;BroOkoverveLezotte,1979).'
.
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<>tretim ve Ölretmeo8
Okulda öAretiminniteliginingeliştirilmesindeönemli faktörlerdenbiri de yukarıda

daj)elirtildigigibi okuldaögfetiminvurgu1amnasıdJr.Bu demektirki, okulunasıl amacı
ve ilgisi "öAretim"olgusudur.OlQıl,öAretimiçin vardırve okuldaherşey ögretime olan
katkı derecesinegöre degerlendirilmekdlD1Jmundadır.Bu anlayışınöAretimeilgisi olan
herkesce kabul edilmesi, zamanzamançeşitli ortamlardadile getirilmesi,(Baleı, 1988)
gereklidir. Bu kabulgördügünde okulun asıl işi olan ögretim de sınıf Ql'tamında
ögretmenin yönlendirme ve denetimi altında ögretmen-ögrenci etkileşimi ile
gerçekleşir. Ögretmenden, ögfencilerin azami nicelik ve nitelikte öArenmelerine katkı
getinnesi beklenir.

Araştırma bulgularına göre okulda etkili ögretimi saglayan temel etkenler ögretmen
ve öArencidir (Balcı, 1991). Sanılanın aksine sınıfbüyüklügü, egitim ve'ögretim strate-
jileri ve benzeri fiziksel imkanlar ögfetimin niteliginin gerçekleştirilmesinde ikijtci de-

~ kalmaktadır(Clarkve digel'leri,1984). '

.
Etkili okul literatürüincelendigindeöAretmeninögretimde "yeterlik" duygusunun

(teacher efficacy) öAretimi geliştirerek ögrenci başansında artışa yol açtı!ı bulunmuştur
~Dembo ve Gibson, 1985). Durum böyle ise sınıftaki öAretinUn niteligini geliştirmek
üzere öAretmenin yeterlik duygusunu geliştimıek gerekecektir. Acaba burnümkün olabi-
lir mi? Bu sauya cevap verebilmek için herlıalde ögretmen yeterlik duygusunun etkenleri-
ni saptamak gerekecektir. Yapılan araştırmaya göre ögretmenin egitimi, sosyalleşmesi,
kişisel özellikleri, okul örgütü, veli-ögretmen ilişkileri ö!retmen yeterligi duygusunda
etkili' olmaktadır. Araştırma bulgularına göre ögretmenin sosyalleşmesi, yani
öAretmenlik yaşantısını ögrenmesinin biçimi onun yeterlikduygusunu etkilemektMir.
Ögretmenin ne yapılacagım söyleme yerine, deneyimli ögretınenlerle informaı ilişkiye
giımesi onun daha iyi bir sosyalleşmesine yol açmaktadır (Gibson ve Brown, 1982).

Ögretmenlerin öAretmenlige dönük amaçları farklılık göstermektedir kişiliklerine
. .

baglı olarak. Ömegin kimi ögfetmenler asıl rollerinin öAretimin niteligini geliştirmek

oldugunu belirtirken, bazıları öArencinin benlik saygısım geliştirmeyi asli amaçları ola-
rak görmektedirler. Çünkü,ögretmenlerin özellikleri, deger yargıları ve rol tamm1arında
etkili olmaktadır. Bunlar da şematik olarak gösterildigi gibi ögretmenlerin sınıf
tecrübelerini Yommlamalarını, yeterlik duygularını etkilemektedir.

Ö~retmenin
i ---+

Özellikleri

.De~er yargıları ve

. rol tanımlarındaetkili
. Sınıf tecrübeleri ve .

. Yeterlilc duygularında etkili

"
.

şeklinde gösterilebilir (Ames, 1983).

· Bu kesimin hazırlanılnıasında Balcı. Ali, "Okulun Geliıtirilmesinde Ölretmenin Rolü".
EAitim!le Arayıılar I. Sempozyumu (13-14 Nisan 1991)'nda Sunulan Bildiri. Kültür Koleji,
tst.:dan yararlanıldı.
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ögretmenin diger ögrebnenlerle ilişkiyi degerli yadayararlı olarak algılaması,ooun

yeterlik duygusu ve performansını olumlu şekilde etkilemektedir. Açıkçası bireyin,

deger verdigi sosyal norm veya özendjrjcilerin gerçekleşmesi durumunda, onun perfor-

mans ya da yeterliginde bir artış gözlenriıektedir. Bunun tersi de doğudur. ÖAretmen,
diger ögretmenlerle ilişkiyi ve diger Örgüt yapısı etkenlerini, önem verdigi kimi

degerlere ulaşmada bir araç olarak algılamazsa performans ve yeterlik duygusunda bir

düşme gözlenebilmektedir (Dembo ve Gibson, 1985; Stein ve Wang, 1988).., . ,

Okul yöneticisinin öAretmenlerle etkileşime girmesi okul iklimini geliştirdigi gibi,

~grebnenlerin yeterlik duygularını da olumlu yönde etkilemektedir (McLaughlin v~

March, 1978). çünkü bu ilişki ve etkileşim herşeyden önce iki tarafın da gelişmesinin

temel anahtarıdır. Dolayısıyla ögrebnenin bu etkileşimde, hem eksikliklerini görerek
giderilmesi yönünde dönüt alması, hem de kimi durumlarda yönetime katkı .ve
danışmanlıkta bulunması olanagı bulunmaktadır. Sonuçta okulda olumlu'bir hava

dogacaktır.
.

ögretmenler, deneyimleri sonuCu eylemleri ile ürün arasında bir ilişki geliştirirler.

Ögretmenler yeteneklerine ilişkin olarak da inançlar geliştirirler. Onların davranışları,

he~ belli eylemlerin istenilen davranışlara. yol açması beklentisi, hem de arzulanan ürün
için,yeterli beceriye sahip olduguna inanmalan tarafından tayin edilir. Ögrebnenlerin bu

beklenti ve inançları düşükse aktif davranış göstermeleri düşünülemez. Açıkçası
ögretmenlerin ögretimde yeterlik duygusu, ögretimde yeterligi ve kişisel yeterİi1iginin

etkileşimindenoluşur.
.

<)gretmenlerin yeterlik duyguları düşükse çocukları ögrenmeye
güdüleyememekk(dirler; yani onlarda olumsuz beklenti yaratmaktadırlar. Araştırmaıara
göre ögrebnenlik yeterligi duygusu yüksek olan öArebnenler zamanlarının çogunu top-

lam sınıf ögretimine ya da tüm grubun ögretimine ayırmakta, daha çok ögretimle
meşgul olm~dırlar (Dembo ve Gibson, 1985). Ayrıca daha yüksek akademik stndart-

lara sahip, beklentileri açık ve. ögrencilerin ögrenmesine yogunlaşmaktadırlar.
Sınıflarında da güvenli, destelcci bir hava bu).unmaktadır bu tür ögretmenlerin. Bunlara

ek olarak bu ögretmenler ögrencilerin bir~ysel ihtiyaçlarına egilmekte, özeJ.
girişimcillgi özendirmekte, sınıf kontrolüne daha az Zam3JLayırmaktadırlar (Barfield ve

Burlingame, 1971; Ashton ve dilerieri, 1983).

Ögrebnen yeterligi duygusu bu denli önemliyse, ögretimin niteliginin geliştirilmesi
için bu tür ögretmenlere sahip olmak ya da bu tür ögrebnenleri.istihdam ebnek gereke-

cektir. Bu durum ögretimin niteliginin geliştirilmesinde, hatta öArebnen yetiştirmede
yeni bir anlayış getirecektir. Bu anlayış herşeyden önce ögrebnenlerin ögretim yeterligi

duygusuna samp olmalarını gerektirecektir. Peki bu duygu geliştirilebilir mi?
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Yukandaki bulgu ve "tartışmalaröAretmen yeterligi duygusunda hemkimi doguş~,
hem de sönradan bazı faktörlerin etkili oldugunu göstetmektedir. Ögretmenin kişiligi

.doguştan .getirdigi bir faktOr de olsa, kişiligin kendisinin de çevreden etkilendigi

düşünülürse, düşükyeterlik duygusu bulunan bir ögretmenin ögretmenlik yeterlik duy-

gusunun olumlu olarak geliştirilebilecegisönucuna gidilebilir. Ögretmenin okuldaki

uygun sosyalleşmesi, karar sürecine katılması, okulun örgüt yapısını olumlU' olarak
algılaması, kendisine velilerin ve çevrenin destek vermesi, iyi bir ögretmenlik ve alan

bilgisi kazanmış olması, bu duygunun geliştirilmesine yardımcı olabilir.
. . .

Ögretmen beklentileri de araştırma bulgularına göre ögretirnin niteligini etkileyen

önemli bir etkendir. Okuldaki ortak tutum, notm, inanç ve uygulamalar, yani okul
kültürü ile ögrencilerin. ırk, sosyal sınıf, önceki akademik başarı, cinsiyet, fiziksel
görünüm, konuşma kalıpları ve kişiligi gibi özellikleri, ögretmenleri~ ögrencilerine

. dönük beklenti geliştirmelerine neden olmaktadır. Bu beklentiler ögrencilerin davranış

ve başarıları ile ilgilidir. Burda önemli olan ögretmenlerin sınıf ta bu beklentilere bagh

olarak ögrenciIere farklı davranmalarıdır. Ögretmenin farklı ~vranışları sırasıyle,

ögrencilere kendilerinden neler beklendigi konusunda bilgi verir ve ögrencilerin benlik
algı ve güdülenmelerinde: ögrenmeleriİıde etkili olur. Ögretmenin bu tavırları süreklilik

gösterir, ögretmen ve ögrenci bunları deAiştirmezse, bu muamele ~e davranışlar

ögrencinin başarısını ve davranışım şekillendirir. Ögretmenin yüksek beklentisi içinde

bulundugu ögrenciler yükseı,düşük beklenti geliştirdikleri ise düşük düzeyde başarılı
olmaktadır (Brophy ve Good, 1986; Proctor, 1984). Araştırma bulguları ögretmenlerin

düşük beklenti geliştirdikleri ögrencilerini yüksek beklenti geliştirdiklerine göre daha az

etkili ögrettiklerini gösterdi. Bu ögrenciler daha az ögrempe imkam bulmakta. ögretimle
ilgili etkinliklere daha az zaman ayırmaktadırlar. Ö~tmenler bu nitelikteki ögrencileri
sınıfta pek farketmernekte, onlara daha toleransh davranm3kta. onlardan performans bek-

1entileri düşük olmaktadır. Ögretmenler zamanlarım, bu ögrenilerin ögretiminden çok

.kontrol ve disipline edilmesine ayırmaktadırlar (Proctor, 1984). Ögretmenler düşük bek-

lenti içinde oldukları bu ögrencilere daha az sonı SOtmakta, cevap vetmeleri için çok az
zaman vetmektedirler. Bu ögrenciler başarılı performansları için ödüllendirilmezken,

ancak marjinal davranışları yüzünden farkedilmekte ve ödüllendirilmektedirler. Açıkçası

bu ögrenciler ögretmenlerinden daha az olumlu sıcak ve kişisel ilgi, sözelolmayan
iletişim aln}aktadırlar(Proctor,1984). .

Buradan da ~klenti düzeyi ~ olan ögretmenlerin yetiştirileCek istihdam edilme-

sinin, ögretirnin niteliginin geliştiı:ilmesineönemli katkıları olacagı söylenebilir.

GÖrülen odur ki, ögretim için olumlu-deıUekçi bir okul kültürü yamnda ögretmenlerin

alan ve ögretmenlikte iyi yetiştirilmeleri, onların beklentilerinin yükseltilmesine katkı

getirecektir. .
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<>tretim Programı ve Ölretmenin Sını' Yönetimi

Araştırma bulguJanna göre ögretim programı içeriginin sıkıca yapılaştınlması duru-

munda ögretimin niteliginde bir artış' olmaktadır. Bu programda sınıftaki süreçler
ögretmen tarafından yönetilir. Bu anlayıştakullanılan program materyalleri, ögretim
yaklaşımları, degerlendinne araçlarının tümü, ögrencinin ~nmesinin geliştirilmesine

dönüktür (Mckeı}zie, 1983).

: ögretmen davranışı etkili «olda yönlendiriciroıdedif. Sınıf ve programı ögretmen

yönetir. Sınıftaki tüm etkinlikler amaçlı olup, disiplinli ve düzenlibir ortamda

gerçekleştirilirler. ıyi bir planlama ve sınıf yönetimi, ögrenmeyi artırmaktadır. Etkili

ögretmen "d1rekt ögretim" adıyla bilinen bir ögretim stratejisi uygulamaktadır. Burada

ögretime ayrılan zamandan çok, zamanın .küllanılması biçimi öne~lidir. Ögrenci

doArudan öArenme görev ya da etkinlikleri ile uSraşır. Ögretmen doArudan ögrenci ile il- .

gilenir. Direkt ögrenme, ögretiminamaçlı olması ve spesifik amaçlara yöneltilmesidir.

Ögrencinintemel becerileri ögrenmesi asıldır. Ögretmen ögrencilerle aktif olarak ilgile-
. nir, takrir ve gösteri yapar. soru sorar, tartışmaaçar, inceleme v~ dönüt imkanı verir

(Mekoozie, 1983; Stringfield ve Teddlie, 1988).

Etkili ögretmen ögrencilerin ilgilerini bir konuya toplayabilir ve bunu sürdürebilir.. .
ıyi ögrenmeye yolaçan bir sınıf ortamı saglar başarılı bir ögretmen. Böyle bir sınıf

yönetiminde ögrenme amaçlarına uygun ögretim teknikleri seçilir. ÖAretim stratejileri

ögrencÜlin ögrenme sitilleriyle etkileştirilir, uyumlu kılınır. Sınıfta açık, düZQlIi ve di-
siplinli bir ortamvardır; açık ve'mantıklı ilişki kuralları pekiştirilir, ders zamanında

başlar ve biter. Ögrenci kendisinden neler beklenildigini bilir, branşı ile ilgili olarak

zaman zaman dönüt alır (Cohn ve Rossmiller, 1987).

<>trenci Davranışı ve Ebeveyn Desteli

Ögretirnin. niteliginin geliştirilmesinde ögrenci davranışları da önemlidir.
Ögrencinin sınıfta aktif olarak ögrenmeye katılması, ayrıca da ödev, sınav vs. ile
başarısını göste~bilmesi durumundaögretirnin niteligi gelişebilmektedir. Ögrenci
başarısı karşılıgında ödül almalı ya da tanınmalı, hiç degilse döiıüt almalıdır (Duignan,

1986). Açıkçası, ögrenci ögretime dönüketkinlikleri ile ödül ve başarı arasında bir
ilişkininbul~dugunuanlamalıvealgılamalıdır.

..
Araştırmaya g~ ögretirnin niteliginin geliştirilmesinde, ebeveyn katılım ve

desteginin önemli bir rolü bulunmaktadır. ÖAre~cininödevlere ayırdıgı zaman ile
Ogrenci başarısı arasında ilkögretimde önemli bir ilişki bulunmuştur. Okulların,
~ocuklarınev ortanı1annıdüzenlemesibeklenemez,ancakögrenmeetkinlikleriveli des-
tek ve katılımını gerektirir şekilde düzenlenirse bunun ögrenci başarısında etkisi
görülmektedir(Cohn ve Rossmiller, 1987; Thoma$, 1981).
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Bunlann dışında, etkili okulda zamanın etkili kullanımı uyguJamaJan vardır. Günün
büyük bir kısmı akademik konulara aynlır, ögrenciler ögrenme etkinliklerine daha çok

zaman ayımlar, sınıftaki dersler kesintiye uAramadan yapılır (Cohn ve R?ssmiller,

1987).

Sonuç

. Etkili okularaştırmasıbulgulannmelitimingeliştirilmesinedönükdogurguları
özetleşöyledir:

.

Ölretimin niteliginin geliştirilmesi, ilkög~etim okullarında yeni bir örgüt
kültürünün yaratılmasını gerektirmektedir. Bu kültür okulun asıl işinin ölretim

oldugunu vurgulayacak, okuldaki ha" şeyin ö!retfuıe katkı derecesine göre deAer kazana-
cagını bir yaşam ~ olarak hayatiyete getirecclctir.

Etkili ögretim yeni bir yönetici anlayışı ve .yönetici gerektirmektedir. Bu yönetici

okulun sınıf ve koridorlardan yönetecek, arandılıoda okulun her tarafında görülecektir.

Aynca bir ögretim lideri olarak temelde ögretim sonmlan ile ilgilenecek., Öyle ki

ögretim işlerine, yeterince.vakit ayırabilmek üzere bazı yönetsel iş ve formaliteler). ast-

lanna devredecektir ya da peısonel ve öArenci binadan aynldıktan sonra yönetsel işleriyle

ulraşacaktır.

Etkili ögretim ö!retmen yetiştirme anlayışıodada bir deAişim gerektirecektir. Etkili
ögretim için herşeyden önce, benlik ve ögretmenlikyeterlik duygusu güçlü,
ögrencilerden,ölretimden beklentileriyüksek ögretmenlerinyetiştirilipistihdamedil-
mesi gerekecektir. O halde sorun bu niteliklere sahip ögretmen adaylaı;ının seçilip

. yetiştirilmesiolac3ktır. .

İlkögretimde öAretimin nitelili ile öAreneinin dolrudan öAretim davranışı arasında
bir ilişki olduluna göre, ögreneilerin ögretmenlerce dogrudan öAretim davranışlanna

tabi tutulmaları gereklidir. Ögrenci doAmdan aktif Qlarak öAretime katılacak, sınav ve

ödevlere tabi tutulacaktır. Aynca ögrencinin ödevleri ebeveyn katılım ve destelini
saAlayıcınitelikteplanlanacaktır. i

Etkili okulliteratüründen çıkan bir sonuç, etkili okul etkenlerinin tek başlanna uy-

gulamaya konulmalarının okulu geliştirmeye yetmeyeceli olgusudur. O halde etkili

okul etkenlerinin karşılıklı ilişkilerinin oluşturduAu agır hesaba katılması gerekecektir.
. /'

Görülen odur ki etkil okula yoJaçanetkenler dOPIan gereli nitelikseldirler; genelde
tutumsal, güdüsd veÖ1'gÜtse1etke~ ohışur ve her ~ vardırlar.O haldeheroku-
lun gelişme potansiyeli var demektir.Ancak tutumsalve 8,üdüseletkenlerin delişimi
zaman alıcıdır. İnsanlar bir gecede tutumlarını deliştirmezler. Bu yüzden okul
geliştirmeye kalkışanlar ısrarlı ve sabırlı olmak durumundadırlar. .
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