
ÖGRETMEN AÇısıNDAN
OKUL-TOPLUM ETKİLEŞİMİ
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ÖAretmenin ~mel etkileşimi sınıf içindeöArencileriyle olanıdır. Bununla beraber,
ögretmenin zaman zaman okul dışındaki insanlarla da, özellikle öArencilerin' ana-
babalarıyla, mesleki açıdan önemli etkileşim kalıplan olacaktır. SözkonusU etki-
leşimin sınıf içi yansımalan olması kaçınılmazdır. OySa; çoAumuz, karşılaştıAımız
problemlerde, okulun toplumsal yapımn bir ürünü olduAu g~eAini hatırlamayız ve
do~al olarak, problemin oluşum ve çözümündetoplumsal yapının etkilerini
gereAincedeAerlendiremeyiz(DuBois, 1979). .

tıetişim sosyal psikolojik bir süreçtir. Çünkü insanların ve onlann yerini tutan
araçlann bulunduAuortamlardakaçınılmazbir olgudur. Bir anlamda, sözel ve sözel
olmayandavranışlann açıklandıAıbir etkileşim sürecidir(Bany, 1975). Etkileşim, bi-
reyin bilinçli. ya da bilinçsiz olarak diAerioinzihinsel yapısım, işaret ve araçlarla et-

.

kilediAi dinamik bir süreçtir. Dinamik terimi, sürecin karşılıklı aktifliAine işaret et-
mektedir. Etkileşim sürecinin,karşı1ık11OLarakinanç, deAer,tutumve bazı eylemlere
doArudan etkisi"'ardır. Etkileşim, sembolik olarak ise (yazılı ve sözlü etkileşim

. dışında) vücut hareketleri, yüz anlatımı, duruş biçimi, giyim ve diAer sözelolmayan

bilgi s.unumyollanyla sürdürülür(DuBpis, 1979).

tıetişim kişilerarasında olduAu gibi, bireyin kendi içinde de olabilir.
"lntrapersonal" (birey içi) iletişimde birey, özgün algılama, deAerlendirme ve
düzenlernede (uyum) bulun,ur.Bu süreçtebirey, dış dünyadakibir olay ya da olguya
tepki gösterirken, verilen mesajın belirsizliAi nedeniyle iletişim içsel bir yapıya
dönüşür. Süreçte kaynak insanda olsa, onun sunduAumesajbırözgün bir algılama ve

. deAerlendirmeyle içseUeştirilmiştir. Genenikle, eAitim sürecinde kişileraraın iletişim,
yapılanmış olarak sürdürülür. Ders etkinliklerinin planlı olarak yUrütülmesinde,
eıitim hedeflerininbaşan1masındabu bir wrunluluktur. Zaman, zaman intrapersonal
iletişimin kullanılması,hem öArenme ortamınıçekici hale getirecek, hem de
öAfenmenindahakalıcı olmasını saAlayacaktır(Bany, 1975).

Okulların, özel anlamda öAretll\enlerin, etkileşim kaynaAı olarak kendilerini
geliştirmeleri, e~eşimi sürdüntıe sorumluluAunuüstlenmeleri gerekir. ÖAretmen
(okul) açısıpdan, okul-toplum etkileşimi bir gereklilik iken, özellikle ögrenci ana-

(*) Dokuz Eylill Oniversitesi Buca Biitim Fakültesi Olretim Oyesi.
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babalarının okuldaki işlemlere ilişkin bilgi alma istegi içinde olduları da bir
gerçektir. Şüphesiz okul bu gerekliligi istegi okul korumademekleri,yıllık veli top-
lantıları ve zaman, zaman evlere'gönderilen yazılı bilgilerle karşılamaya
çalışmaktadır. Bir sosyal sistemin sürdürülmesi 've geliştirilmesinde, sistemin
dogrudan-dolaylı üyelerininkatılımı ve sistemi benimsemelerininÖDemihatırlanırsa,
etkileşim açısından'yapılacak daha fazla bir şeylerin oldugu anlaşılabilir. Klasik bir
yaklaşımla, sistemindevamım, sırf foonel-geleneksel süreçlerlesagIamayaçalışmak,
umutsuzfukve sıkıntı veren boş bir,çabadanbaşka bir şey degildir.

Okul, toplumsal bir kurum olarak, genç insanları toplumun iyi olarak
tanımladıgı degerlere yöneltir (Miller, 1967). "İyi" kavramını tanımlamanın felsefi
bir problem oldugu hatırlanırsa, egitimin, özel anlamda da okulun işlevinin ne
oldugu sürekli olarak tartışılacaktır. Egitim yoluyla yeni nesiI.topluma hazırlanmaya
çalışıhrken,. egitilen. bu insanlar vasıtasıyla toplum nasıl degiştirilecektir? .Okulda
çok farklı yaş gruplarındaki insanlar (çocuk, genç, yetişkin olarak) akademik
ögrenim, mesleki yeterlikleqn kazanılması, toplumsal ve evrensel degerlerin
t8nınması ve benimsenmesi gibi amaçlar için etkileşimde b~lunurlar.

Okul toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Toplum kavramı, loltal, ulusal ve evrensel
boyutlarda degeriendirilmelidir. Toplumun fıziksel ve psiko-sosyal özellikleri onun
okula ilişkin tutıım ve kararlarının oluşumunu belirleyecektir. "İyi okul" kavramı da
toplumun taşıdıgı bu özellikleregöre farldılaşacaktır. Her okul, şu, ya da, bu derecede
genç insanların (bazen yetişkinlerin de) kültürün karekteristik özelliklerini bilme, anla-
ma ve uyum saAtama yetenegi kazanmalarına yardiıncı olmayaçalışır. Bugörevi, okul
dışındaki diger sosyal egitimkurumları da (ev ortamı, dini kurumlar, akran grupları,
basın-yayın organları, iş ortamı, devletin hizmet ve güvenlik kurumları) yerine getir-
meye çalışırlar. Uyurnun yönünün toplumun iyi, güzel, olumlu olarak taminladıgı
degerlere yönelik olacagı açıktır (Miller, 1967) .Egitim, özel anlamdaokul, bir yan-
dan toplumsal yapıyı ve degerleri korumaya çalışırken bir yandan da kültürü
geliştirmeye .çalışır. Okul yaşantısi sonucu bireyegitim etkinlikleri dogrultusunda
biçimlenirken, kendini gerçekleştirme doArultıısunda da gelişimini sürdürebilir. Çiınkü
okul sınırlı bir zamanda egitim hizmeti verirken, diler egitim kurumlari daha 'geniş bir
zamandave dahauzmtsüreliolaraküyelerinietkileyebilmektedirler.

.

Klasik yaklaşıma göre okul, okuma yazma evi olarak degerlendirilir. Okuldan
toplumunbeklentileri sınırlıdır.Etkinliklerindetoplumdangöreli olarak bagımsızdır.
ModernleşmemiŞ toplumunokuldan.,ek1entisi,Sonderece sınırlıdır. Kentleşmiş top-
lumlar ise, en başta yogunlaşmış ve fark1ılaşmış.insannüfuslarıyla okulun üzerinde
önemli etkiye s3hiptirl~r.Modem toplumdadaha çok çocuk, daha uzun süreli olarak
okullara devam etmek durumundadır.Modem insanınegitim talebini, çeşitlenen ve
çogalan okullar, kurslar, sosyal çalışma grupları v.b. egitim kurumları
karşılayacaktır. (Richey, 1979).

Kentleşme ve modemleşme,.ıeknolojinin.aşırı kullanımını zorunlu hale getirdigi
için, toplum üyelei ile, iş ve hizmet uzmanmıarını birbirlerine bagıriılı hale getirir.
Teknoloji çagında insanlar daha çok şey biin)ek zorundadırlar. Ancak özel yetenekler
kazanarak, birbirine bagımlı toplumsal. yapıda, anlamlırol üstlenebilirler. (Tıpkı
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ulusların da birbirlerinebagımlı oldugu gibi)Sıtf teknolojik makinaların, ölçüm
araçlarınınkullanımını ögretmek bile, okulun farklılaşan işlevini göstermeye yeterli-
dir (MilleT, 1967).. Şüphesiz okulların farklı yapı ve işlevleri insanlık tarihi boyunca
gerçek bir olgudur. Günümüzde bu olgu, toplumlararasındaki farklılaşn.ıanınderin-
leşmesi ve çeşitlenmesiyle önemini daha da arttırmıştır.Gelişen teknoloji toplumsal
degişmeyi giderek hızlandırmaktadır. Hızlı degişim sürecinde, tutucu bir görevi
yürütmek dUl1)Illundaolan ögretmenin degişen toplumudegerlendirebilmesi zor bir
görevdir. Gelecegin toplumundakiögretmenin hem statüsü, hem de toplumsal so-
rumluIuAuartacaktır. (Richey, .1979)..Toplumun gelecegini daha iyi hale getinnek
için, sadece teknolojik yenilikler yeterli olmayacaktır. Toplumun diger üyeleri gibi,
ögretmenin de zeki ve sagduyu sahibi olması gerekir. Aksi halde insanların yaşam
b~çimi,toplumsaldegerleri ve demokratikyapı zarar görebilir (Richey, 1979). '

Ögretmen toplumunsoyut bir kavramolmadıgını anlamalıdır.Toplum çok farklı
özellikler taşıyan bireylerden oluşur. Toplumsal degerler, üyelerinin sahipoldugu
degerlerin ortalamasıdegildir. Her birey, ben7#likl~ mgmen, kendi degerlerine sa-
hiptir(Rivlfn, 1961). Okulun içinde yer ~dıg-ı lokat toplumlar, yapısal, kültürel
ekonomik v.b. açılar4an birbirlerindenfarklıdırlar ve bu özelliklerini okula ve okul
havasına yansıması kaçınılmazdır (Merkezi planlama ve tek örnek programlara
ragmen). Aynea, toplumkendi degerlerininokulda yaşatılmasınıbekler. Ögretmenler
toplumundegerlerini ve ön yargılarınıanlamaya çalışmalı, oiıları degişmez kanunlar
olarak görmemelidir (Rivlin, 1961).

Toplumsal degerler degişim özelligi gösterirve diger toplum üyeleri gibi
ögretmenler de bu özelligin çogunlukla farkında olmayabilirler. Eger degişim,

. düzenliyse, sanki toplum dumganlıgını sürdürüyorizlenimi edinilebilinir. Örnegin,
bir nesil.önceki çocugun degeri, çocuga yönel~ davranışlar ile günümüz davranış
kalıpları arasında önemli farklılıklar olmasına ragmen, bu olguyu gözleyip
deger1endirebilmekoldukça zordur.Bazı taplumsaldegişimler ise o kadar hızlıdır ki,
ögretmen bu d~gişimlerinyol açtıgı problemler albnda ezilebilir (göç, işsizlik, me-
kanizasyon gibi). Sadece egitim-ögretim sorumlulugu üstlenmeyi isteyen
ögretinenler büyük kentlere yönelikgöçün yol açtıgı problemlerinyansıması olarak,
sınıflarında, daha önee karşılaşmadıklan sosyal problemler ile yüz yüze ~lirl~r.. Bu
çoeuklara nasıl ögretebileceklerini, onlarla nasıl ilgilenebileceklerin~ 6ılemezler.
Böylesi sosyal çevrelerde görev yapan ögretmenler için görevleri zor ve anlamsız,
mutsuzlukkaynagı olarak algılanacaktır.

Göçün yol açtıgı önemli problemlerdenbirisi; özellikle genç insanların kültürel
yoksunluk durumunuyaşıyor olmalarıdır.Bu durumdakiçocuklarınkendi yetenekle-
rine ilişkin içgörü geliştirmeleri, ögreımenlerinin yetenek ve yeterliklerini
degerlendirip,onlardanyararlanabilmelerioldukçazordur.Eger ögretmensosyo-

.

psikolojik faktörlerin ögrenme sürecini dogrudaIietkiledigini degerlendirebi1'iyorsa.
çeşitli nedenlerle ögr~tme güçlügü olan bu ögrencileriyle de yakındaıı ilgilenme
istegi duyacaktır.(Rivlin, 1967).'

.

Eger ögretmen ögreneilerini, kültürel uyum, meslege hazırlıkolarak, sadece top-
luma hazırlamayıamaçedinirse, kısa bir degerlendirmesonucu,bu amacınınne kadar
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zayıf temellere dayandıAmıfaıxedebilir. Çünkü günümüzdetoplumsalyapı çok hızlı
bir biçimde deAişmekte, insanlar, içinde büyüdülderi toplumlardanfarklı toplumsal
yapılarda yaşamlarınısürdürmek zorundakalmaktadırlar. Bu nedenle, okullaryerel,

Özelliklerinyanındaulusal ve evrenselözellikleri de yapılarındataşımalıdırlar.
Ögretmen ise. okulun içinde bulundugu toplumsal yapının özellikleri ile ulusal-
evrensel özellikleri uyuşturmayaçalışmalıdır(Rivlin, 1967).

Ögretmen, sınıfındaki ögrenclIerininsayısındandaha fazla irısanlarlailgilenmek
durumundadır. Çünkü, her ögrenci, ana-babasının,arkadaşlarının ve komşuluk
çevresinin etkilerini sınıfa yansıtır. Bu etkileri dikkate almayan ögretmenin verimli
egitim-ögretimi sürdürebilmesioldukça zordur.Belirleyici olsun, ya da olmasın, top-
lum, çocugun ögrenmesini saglayan motivasyon düzeyinin oluşumuAdaanlamlı bir
etkiye sahiptir. Genç insan, içinde yaşadıgı toplumun özelliklerine 'göre, okula
yönelik tutumlar,geliştirecektir. Kültürel degerleri okul için uygun olan, yerleşik
okuma alışkanlıAınınbulunduAntoplumlardangelen çocukların, okulda başarı şansı
daha yübtk olacaktır. Bireylerin davranış'formlarınayönelik seçimlerinin, toplumsal
baskı dogroltusundaoldugu hatırlanırsa,her ailenin çocuklarını (okul doArultusunda,
ya da deAil)belirli davranışlarazorlayacaAıve sonuçlarınınokul davranışındaanlam-
laşacagı kavranabilir. Ailenin böylesibir etkiye. sahip olması yanında, aile
yaşamının niteligi, toplumsalstandartlarındoArudanbaskısı altındadır.Çocuk, sadece
okul dışındadegil, okuldada bu standartlarınbaskısını hisseder(Rivlin, 1967).

Ergen açısından önemli bir gerçek sözkonusudurki, yetişkinlere göre ergenlerin
önemi (toplumsal yaşamdaki) gide~k azalmaktadır.Özellikle çalışma yasalarındaki
deAişildilderle,ergenin ailçsine yaptlgı katkı kısıtlanmış, ergene duyu~ ihtiyaç
azalmış~. Yine de genç insanın yetişkinligine ulaşıncaya 1qıdar)apacaAı çok şey
olmalıdır. Eger ergen, toplumun, ailenin kendisini önemsemediAinibilirse, düşman
dünyaya karşı düşmancatutumlargeliştirecektir. .

Ana-babalar, kendilerinin başarısızlıklarını vurgulayarak okuldan çocuklarını
kültürelolarak:egitmelerinibeklerler. Bu anlaınd8okunar,zihinsel disiplin met1cezle-
rinden çok, yaşama hazırlık ve kültürel uyum merlcezleriolarak görülürler. Sadece
ana-babalar degil, toplumun tüm üyeleri, okullarda ne olup bittigine ilişkin, belirli
düzeylerde ilgiye sahiptirler.Bazı üyeler; okulun~Sadeceparasal yönleriyle, tipik ola;.
rak yakınarak ilgiliyken; çoAuinsan, egitimin iyileştirilmesi İçin samimibir katkıda
bulunmaya hazırdır (Rivlin, 1.961).

Ögretmen, okulun içinde bulundugu toplumu sürekli olarak. tanıyıp,
degerlendirme çabasındayken, toplumun da aynı biçimde okula ilişkin
degerlendirmesininoldugu hatırlanmalıdır.Toplumüyelerininokulu deAerlendirmesi,
daha çok duygu yüklüdücve sonuçta.gerçektenuzak olması büyüJcolasılıktadır.Bazı
veliler tümüyle olumsuz degerlendirmeegilimindeyken, bazıları~datümüyle olumlu
görüş ve tutumlar geliştİrfiıişlerdir. Ögretmen bu tür bütüncUve uçtaki tutumların
yetersizligini ve okula yönelik ilgisizligin ürünl1olabilecegini dikkate almalıdır
(Rivlin, 1961) .'Ana-babalar ögretmenlerdenders vermeninötesinde çocuklarını an-
lama, onlara özel ilgi 'göstermelerini beklerler.Özellikle onlar için iyi bir model,ol-
malarını isterler. Ögretmenlerin okuldakibaşarısıkadar, ana-babalarlaolan ilişkileri,
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toplumun okula yönelik: tutumlarının oluşmasında belirleyici rol oynayacaktır ~ic-
hey, 1979). Bazı ana-babalar okul ile olan ilişkilerini en aza indinnişlerdir. Egerana-
babalar çocuklanıiın yeterli ögretmenlerce eAitildilderine, ögretmenin sıkı bir çalışma
içinde olduguna inanırlarsa okula yönelik: güvenlerini geliştirebilirler.

Şüphesiz öAietmen, ögrencilerinin ana-babalanylaeAitim-ögretim sürecine ilişkin
problemleri şu, ya da bu düzeyde konuşmaktadır. Bazen onlardan parasal yardım, iş
yapmaları, ya da ev öAretmeni obnaları istenmektedir. Egitim sürecine ilişkin karar
verme aşamasında iseaiıa-babalarm yeri yoktur. (Ülkemizde, merkezi planlama uygu-
laması hakim oldbAu için, eAitim programlarının hazırlanmasında, sadece uzmanların
katkısı istenmekte ve sonuçta yarı politik olarak kararlaştırılmaktadır. Bu açıdan
öAretmen ancalC programın yürütülmesinde, günlük plan uygulamaları çerçevesinde:
etkin olabilmektedir.) Belirli zamanlarda yapılan "öAretmen-veli toplantılarında, sade-
ce çocuklarının başarı düZeylerine ilişkin olarak bilgilendirilmeleri, veliler açısından
yeterli buluDJ11amaktadır. Ana-babalar okulun mali, sosyal, hatta egitim. program-
larına ilişkin, hem bilgi sahibi olmak istemekte, hem de benzer konuların karar-
laştırılmasında etkin olmayı yeglemektedirler (DuBois, 1979).

Her ne kadar eAitim hizmeti, sosyal devlet anlayışının bir geregi olarak merkezi
yönetim (hükümetler) tarafından finanse edilip yürütülüyorsa da, okullar, yetersiz
bütçeleri, karşılaştıkları eAitim-ögretim ve sosyal problemlerde yetersiz kalmalarının
zorunluluguyla, sürekli olarak Okulu sosyal olarak etkileyen toplumsal çevreden yardım
istemek zorundadır. Yoksa, sadece resmi bütçe ile ısıtma, aydınlatma, onarım, sosyal
harcamalar gibi başlıklarla sunulabilecek giderleri karşılayabilmek bile olanaksızlaşır.
Toplumsal çevrenin katkı ve katılımını saAlamaksızın daha iyi egitim hizmeti verebil-
mek, hizmetin sosyal özelliginden dolayı olanaksızdır (D\ıBois, 1979).

Halkın Okullara Yönelik Tutumları

AşaAıda özetlenecek olan sonuçlar, Galİup araştırmakurumunun, 1969, 1976 ve
1977 yıllarında, okul-çevre etkileşimine ilişkin olarak yaptıgı bir araştırmaya dayan-
maktadır. Bu araştırmada, egitime jlişkin olarak, halkın beş temel alanda görüşlerine
başvurulmuştur:

. ,

1 -Egitimin niteligi

2 -Okulların karşılaştıAı önemli probleml.er

3 - Okulların kontrolü

4 - Okul programları

5 - Okul problemlerini çözme yöntemlerİ'

Aşagıdaki bölümde, halkın bu alanlara ilişkin görüşleri, ikili ve çoklu
seçeneklere katılma düzeyleri olarak,özetlenmeyeçalışılacaktır.

.

1 - Egitimin Niteligi: Anılan yıllarda, okullarda uygulıinmakta olan standart
b~ testlerinden alınan puanlar düşmeye başlamıştır. İnsanlara skordaki bu
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düşmenin e~itimin niteliginde de düşme anlamına gelip geIniedigi soruldugunda, so-
ruya verilen yanıt % 50 oranında evet olmuştur. Evet diyenlerin büyük ço~unlu~u
18-29 yaş grubundadır. Ayrıca, ekstra e~tim ücreti ödeyerek çocuklannı özelokulla-
ra gönderen ana-babalar da egitimin niteliginin düşmesinden yakınmışlardır.

Küçük yerleşim bitimlerindeki ana-babalar, kendi bölgeselokullanndan hoşıwtken,
büyülş kent merkezle~ndekiler, çocuklarının devam ettigi okullardaki egitimin nite-
liginin düşmesinden yakınınışlardır. Bu sonucun gözlenmesinde, katılımcılann kent
merkezinde bir. çok okul bulunması nedeniyle, okullar arası karşılaştırma olanagına
sahip olmaları etkin olmuş olabilir. Küçük merkezlerde ise halk okullarda verilen
egitim ve ögretimin kalitesinden hoşnut olduklannı belirtmişlerdir. Eger, çocugu
sözkonusu okula devam ediyorsa, olunılu görüş daha da aı1mıştır.

2 - Okullann Karşılaştıgı Önemli Problemler: Halk'a "okulun çözmesi' gereken
en önemli problem nedir?" diye soruldugunda, aşagıdaki sıralama ortaya çikmıştır.

1 -Disiplinshiik

2 -Okulda kaynaşmanın olmaması

3 -Parasal kaynak yetersizligi

4 - ıyi ögretmen bulma gü<AJügü

5 -Yetersiz egitim programlan

6' - Uyuşturucu kullanımı

tık problem, popülasyonun % 22-26 sınca en önemli problem olarak
görülmüştür. Diger problemlerin en önemli olarak görülme oranı % 15-7 arasında
degişmektedir.

.

3 - Okullann Kontrolü: Okullann kontrolünde,bölgeselokul kurul1annındaha az
sorumlu olmalannı isteyenlerin oranı %1:0 olarak gözlenmiştir. Devlet harcama-
larının okul kurullanna baglanması istegi diger bir kontrol alanı olarak ortaya
çıkmıştır. Ögrenci ana-babalarına, sınıf kalabalıklannın kontrolü, egitim programı
ve uygulanan ögretimmetadunu kontrol etmek isteyip istemedikleri soruldugpnda,
olumlu yanıt alınmıştır. Bütçe giderlerini azaltma yolu, idarecilerin sayısını
düşürmek olarak görülmüştür (0/0'73). Sınıflann kalabalıkIaştırılarak, ögretmen
sayısında azaltma, ya da aylık ücrett1erinidüşürmekabul görmemiştir(% 10,74).

Katılımcılann % 90'nı, okul idaresinde,en azından,kendisine uygun bir biçimde,
görevalmayı kabul etmişlerdir.Okulun kontrolündeögretmenedaha fazla görev ve-
rilmesi, kabul gören diger bir görüştür. Okul egitim~ininyürütülmesinde öngörülen
komiteler; disiplin, ögretmen-ögrenci ilişkileri, ırleslege yönlendirme, okuldan
ayrılma, ögretmendegerlendirmesi,ögrenmezorlugu olan ögrenciler, egitim kaynak-
ları,. egitim programları, Ek program etkinlikleri,. ~gitimde yenilikler, halkla
ilişkiler, okullaşmayı hızlandırına olarak sıralanmıştır. Gönüllü katılım isteklerine
karşın katılımcılar,.okul kuiııllannın belirlenmesi, program ve bütçe gibi konularda
sonbrar verici oliırakroloynamak istememektedirler.
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Ö~etmen sendikalarının e~itimin yürütülmesine iljşkin katkıları konusunda
katılımcııann açık bir fıkri yoktur. Katkısı olur % 22, zararlı olur % 38, fark etmez

. % 27 olarak gözlenmiştir.
Toplum üyelerine, okuldaki e~itiminmyürütülmesindegörev verilmesi, karar ve-

rici otorite haline getirilmesi~hem okul-toplum kaynaşmasını sagıayacak, hem de
egitimkurumlarınagüçkatacaktır. .'

4 -Okul Programları.: Pratik uygulamada, öA!etim yılının başında hazırlanan
okul egitim programlarıpara yetersizliAined'eniyleönemli miktardakısıqanmaktadır.
Okulun sosyal çevresini oluşturan insanlara, "okulun çoculCta.hangi nitelikleri
oluşturmasımistersiniz?" diye so..wdugunda.aşagıdaki sıralamaortaya çıkmıştır:. .

% 26 1,- Kendi kendinedüşünebilmeyr,kararverebilmeyiöArenmek.
% 23 2. Diger insanlarlabirlikteo.abi1me,onlarlabirlikte çalışabilme yetenegi

kazanmak. '

, % 21 3'- Sorumlulukalmayagönüllüolmak.
% 13 4 - Yüksek ahlakidegerler.
% 11 5 - Ögrenmeye istekli olmak.
% 4 . 6 - SeÇkin olmayı istemek.
Ana-baba1anİ1bu konudakiistekleri ise biraz farldıdır.
% 32 oranında 4. önerıne, Yüksek ahlaki degerler sahipolunması
% 30 oranında 3. önerme, sorumlulukalmaya gönüllü olmak,

% 14 omnmda 1. önerıne,

% 8 oranında 2. önerıne,

% 5 omnında 5.önerme,

% 4 oranında 6. önerme

Okulun çocuklara ne kazandırdıgı soruldugundaise, aşagıdald oran ve sıralama
elde edilmiştir.

% 26 oranında 4. önerme, yüksek,ahlakidegerler,

% 15 oranında 1. önerıne,

% 13 ocinında 5. önerme,

% 12 omnında 3. önerme,

% 9 oranında' 6. önerıne,

% 8 oranmda 2. önerıne.

Ana-babalarçocuklarınındavranışlarımkonttoledemediklerinin,edemiyeceklerinin
bilincindedirler. Bu nedenle sorumlulugun önemli bir kısmını okula bırakmaya
hazırdırlar. Okulların ilgilendi~i problemlerdenbirisi de me~legehazırlık egitimiOO.
Temel egitimin meslekiegitime rehberlik yapıpasını isteyenlerin oranı % 52'00.
Popillasyonun % 39 ise bunakarşıdır.~ise egitimi için bu oran % 80 ve karşı olanların
oram% 5'dir.
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Ana-babalar çocuklarının egitimlerine yardımcı olabilmeleri iÇin okulların kendi-
lerine yönelik, degişik alanlarda kurslar açmalarını istemektedirler.

Okuıııirda çocuk bakım merkezlerinin açılmasını isteyenlerin oranı % 46'00.
Üniversite öncesi, Lisede bir yılhazırlık okutolmasını önerenlerin oranı ise % 50'00.

5 -Okul Problemlerini Çözme Yöntemleri: E~timin geliştirilmesi için önerilen
önlemlerin tercih edilmeleri oranları aşagıdaki gibidir: .

i - Temel becerilerin (yeteneklerin) ögretimine daha fazla önem venne. % 51

2 -Zorlayıcı olmayan katı disiplin. % 50

3 -Ögrencilerin bireyselihtiyaçlarının karşılanması % 42

4 - Okuf-Ana-baba ilişkilerini geliştinne. % 41

5 - Ögretmene,yeni ögretim yöntemlerine ilişkin veriler saglayabilecegi olanak-
ların tanınması. % 29

6 - Akademik ölçütleri yükseltme. % 27

7 -Ögretmen aylıklarını yükseltme. % 14

8 -Ev ödevlerini arttırma. % 14

9 -.Yeni binaların yapılması. % 9

Temel egitimden sonra, yeterlik testine baglı ol!lfak mesleki Lise egitimine
yönlendirmeye karşı olanların oranı % 66'00.

Araştırma sonuçlarına göre, etkili ögretim metodu uygulayan ögretmenin bazı ka-
rekteristik özellikleri taşıyacagı öngörülmüştür:

1 -Ögrencileriyle etkileşim, onları anlama ve ilişki kurabilme yetenegi.

2 -Disiplinli, kurallı ve gerektiginde katı olabilme yetenegi.

3 -Ögrenciyi güdülerne, cesaretlendirme yetene~.

4 -Yüksek ahlaki özellikler.

5 -Çocuklan sevrne, onlarla ilgilenme.

6 - Ögretme meslegi içinistekli olma.

7 -Dostça, açık bir karektere sahip olma.

8 - Temizlik ve güzel fiziki görünüm.

Okul çevresindeki insanlar, ögretmenlere güvenduymakta, fakat okullardan
hoşnutsuzluklarınıbelirtmektedirler. .

Eltitim sistemleri toplumlar tarafından, politik olarak kendi özel amaçlarını
gerçekleştinnek için yaratılmıştardır. Sistem,. etkililigini sürdürebilmek için bazı
sınırlamalar uygular. Eltitim sisteminin de başlıca üç sınırlaması ve dogaı olarak
çelişkisi vardır. .
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1 -Kaynaklar: Çelişkinin başlangıç noktası kaynakların kullanımıdır. Okul
bütçelerininbaşlıca üç kayna~ıvardır: . .'

- Devlet katkısı

- Yerel yönetimlerinkatkısı

- Okulun, do~dan halktantopladı~ paralar

Paranın harcanması, büyük oranda e~itim programları ve bütçe yoluyla
gerçekleştirilir. (ABD'de okul bütçelerinin % 8O'ni öAretmen ücreti olarakayrılır. Bu
açıdan, ülkemizdeki özelokulların nasd kara yönelebi)digimerakkonl1sudur.)Gallup .

araştırma sonuçları, ana-babaların e~er para~e~itimin iyileştirilmesi için kul-
ıaiıı1acaksa% 9O'1Oınek ödeme yapmaya h~ oldu~unugöstermektedir.

2 - De~erler: Halk okuldan toplumsal de~erlerin çocuklara tanıtılmasını ve
aktanlmasını ve aktarılmasını ister. Oysa okulların çocuklara vermesi gereken'
de~erler, halkın istedikleriyle aynı de~ildir.Disiplin, ahlaki gelişim, meslek egitimi,
bireysel gelişim ve sorumluluk egitimi gibi alanlarda halk, okul üzerinde etkili
~ak~~b~. '.

3 -Güç: Okul kurullarındagörevalan guruplar,bir çok konuda diger gruplar ile
çeişkiye düşerler.Bu güçler kendileriniokul yönetimineönerilerdebulunucugÜçola-
rak degerlendirirıer. Ana-babalar, okul personelinin ve öAretmenlerin,çocuklarının
egitimine ilişkin görüşlerini dinlemeye hazırdırlar. Yine de, iki kutup olarak ara-
larında önemli 'çelişkiler olabilit. Okultın, çocuga ilişkin kararlarınıana-babaya öneri
olarak sunması çelişkiyi azaltmanın bir yolu olabilir. Bu konuda, verilecek yanlış
karardansadece çocu~unzarargörecegi unutulmamalıdır(DuBois, 1979).

Ölretmen Ana-Baba Etkileşimi

Ö~retmenin, toplumun görüşlerini, yaş8Jl1biçimini degiştirmek gibi bir görevi
olamaz. Ancak, ulusal ve,evrensel degerler çocuklara tanıtılarak,toplumun, okulun
ürünlerivasıtasıyla, özellikle demokrasiaçısındane~itilmesineka~da bulunulabilir.

.

. Ögretmen, toplumun kaynaklarını kullanabilmek için, onun aktif bir üyesi
olmak zorundadır. Toplum-okul işbirliginin sallanabilmesi için okul, dogal olan
okul-ana-baba yakınlaşmasını olabildi~incegüçlendirmeye çalışmalıdır. Sözkonusu
işbirli~i sadece parasal konulardasınırlanmamalı,veli toplantılarında,okulun sorun-
larına ilişkin dogal tartışma~rtamıyaratılmalıdır.Okulun uygulayacagı yıllık egitim
programlarınailişkil'iolarak, veliler do~ruolarak, zamanındabilgilendirilmelidir.

Bazı okullarda. okul koruma dernekleri, bir kısım velinin oluşturdu~usosyal bir
kulüp kimli~ine bürünebilir. Bu kulüpler oleul-veli etkileşiminde başat hale gelebi-
lir, okul etkinliklerini etkileyebilir.' OkUlun bu olumsuzluAu aşabilmesiilin yolu,
daha geniş veli tabanıyla, parasal kaynak olarak kullanılmasa bile, sıcak ilişkiler
kurup, geliştirebilmektir.
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ÖAretmen, velilede olan formel ilişkilerinde, ilişkinin kendisine yüklediAi rolü
yerine getinnekle yetinmelidir. V~lilerin, yetersiz ve bilimselolmayan görüşlerine
prim vennemeli, ana-babalann çocuklanna olan ilgilerini, saygı çerçevesinde,
eAitimin iyileştirilmesi (daha üretken,doyumlu ve demokratik hale getirilmesi) için
kullanabilmelidir. EAer, tartışılankonu çocuklar ile ilgili bir problem ise, problemin
okulu ve aileyi ilgilendiren iki yönü oldugu unutulmamalıdır.Problemin çözümsüz
olmadıAnıı,anaMbabanında yapabileceAişeyler olduAunu,etkileşimi yönlendirentaraf
olarak, karşı tarafa gösterebilmelidir.çocuıcıann doAalve küçük problemlerini ana-
babalar ile tartışmamalı, çocuAun olumlu ve üstün yönlerini de göre~ilmelerini
saAlamalıdır.Herşeyden önce, ana-babaların,kendi görüşlerinide açık bir biçimde su-
nabilen, iyi bir dinleyicisi olabilmelidir. tlişkide araya yapay bir uzaklık koymaktan
sakınmalıdır (Rivlin, 1961).

Bazı öAretmenler,öAretimişiyle o kadar meşgulolurlar ki, öArencilerdışında top-
lumun geriye kalan kesimiyle de arkadaş,komşu, müşteri,sosyal demek üyesi olarak
ilişkileri olması gerektiAini unuturlar. Etkinliklerini okul ile sınırJandıran
öAretmenin verimsizliAi ve mutsuzhıAukaçmılmazdır"ÖAretme.ı, toplumsal etkin-
liklere aktif olarak kahldıAıdüzeyde içinde yaşadıAıtopumailişkin bilgi sahjbi olabi-
lecek, ilgi geliştirebilecektir. Böylece ö~etmenin mesleki ve bireysel yaşamı daha
zengin hale gelebilir.

ÖAretmenin toplumsal ilişkileri tümüyle hizmet biçiminde de olmamalıdır. Top-
lum hizmetlerindenyararlanabilm~sinide bilmelidir.ÖAretmeninihtiyaç duyduAonda
toplumdan yardım istemeyi bilmesi gerekir. Kurumlarfn, ya da toplum üyelerinin
sahip olduAueAitici materyellerden yararlanabilmeiidir.(Kitaplıklar, kolleksiyonlar,
müzeler, fabrika gezileri, meslek tanıtımı gibi) Bu kaynaklann kullanımı okul-
toplum yakınlaşmasınıdaha da arthtaeaktır(Rivtin, 1961).
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