
İLKOKULLARDA
~(;İTİCİ KOL ÇALIŞMALARINDA

KARŞıLAŞıLAN SORUNLAR

öıneı' ASLANT AŞ (*)

GtRış.

İns.n ÖJıaIme ve ~ biqeyleı katarakYaPıbIannda YararIanabiImeyeti-

sine sahiptir. Günümüzde bireylerin ve toplumunyaşamınıetkileyen unsurlarınhızla
artmasıbu yetilerin.kazanılma'lmaolanak sallayan sosyal kurumlarınyapı ve fonk-
siyonmnı delişiklilezorlamaktadır; Bu zorlama kaqısında sosyal bir sistem olan
elitim. bireyleri bir yımdantoplumsaly.ındaki rollerine hazırlayaraktoplumdade-
vamhhlı, diler yandan bilgilerle donataraktoplumundeli§en koşullanna uyumunu
sallamaktadır. Bu ve benzeri huSuslardikkate alıOarakgeliştirilen elttim program-
larının içeldili bilgi, beceri ve alışkanlıkların belliamaçlara göre düzenli olaralc
ÔJndneSi ve kazandırılması eJitim-ölretim süreçleriiçerisindeolmaktadır,

Her kademedeki<*ul uygulamalardaen iyi 8ODUC8vaıabilmek için eıitim ih-
tiyacı ve -ıaı:ı doIrulbl8UDdacierskft g(ie düzenlenenmevcutelitim
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Ders dqı etkinlikleriolarakda bilinenEJitici Kollar; OkUUardaders i dışında

ePim e8kinlilderinde belli birbölümünOn~ içinortakilgileribUJUnanıs-
.

tekli öJrencilerin katıldılı ve rehber öjretmen gözetimi altında doItudan dolnıya
~ YOrÜWIen eiiiici kUıULUtIıB'*(MED.m: sa. 2140,1983, s. 225).

ilk uygulamal-ı Cumhuriyet önceıJinde var olan (EKÇ) Elitid Kol çalışmalanna
1913'le8 bu )'1118çolu kez delİfiklile ultaYarK yayınlanan ilkölretimle nglli
yönetmeliklerde ve Elitim Programlarındayer verilmiştir. iV. ve IX. MilliElitim
ŞOrası 8fb1deminin8IırIıtIı konusuolarak üzerindedurulmuştur.Taslak olarak 1962
ydlllda hazırlananve 1968 YıImdabütünilkokullardauygulaniayakonanılkokul Prog-
ıanundaGncekipopaID)ı-dan faikiı oiınk haftalıkdersdalıbm çizelgesindeEKÇ için .
belirli bir SOIeaynlmqbi-.

. .

/
'.

423

-
--_.-



1974 yı:ıpda rehberlik hizıiıetleriyle birlikte üzerinde önemle durulan EKÇ, için
yayınlanan yönebnelil (MED, 1977) deAişikliAeuArayacak"İlkokul, Ortaokul, Lise ve
Dengi Okullar EAitici ÇalışmaJar YönetmeliAi" (MED. TO. Sa. 2197, 1985) adıyla
bugünkü halini almıştır. .

.

EKÇ'mn yürütülmesinde esas OLanbu yönetınelikte, elitici kolların amaçları, ilke-
leri, yasal dayanakları, kapsaı1ıı,kUNluş, örgütleniş ve çalışma biçimi, yetki ve smJJJl-
luluklar ayrıntılıolarak açıklanını.. ' .

,. , . .

Yürüriükteki tlkölretim Kurumları YÖnebnelili'nin: "~Aitici çalışmalar,
öAretmenlerin gözetimi ve rehberliAindebütün ö#rencilerinkatı1masıyla yapılması
mecburi faaliyetlerdir" (İKY, Mt. 34) hükmübu yasal sorumlulUkve zorunluluAube-
lirtmiştir.

İlkokulProgramında"Okulunbütünça1ışmalan demokratikyaşayış ~göre
düzenlenmeli ve eAiticikol çalışmalarınaönem verilmelidir.Her çocuk bu çaIışffialara
katılmayı, kendine düşen sonimluluRualrnayrve yerinelebtme>:iö~ıidir" (tP,
1988, s.33) denilecek öArencilerinbU faaliyetlere katılmasımn;genti'veöneöU belirtil-
mektedir. Program incelendiAUıdeEKÇDIBbirincisınıftan_-sınıfakadar çoiu ünite
ve ders konulanyla ayrıca belirli gün ve baftata1nişIenişiytede yakındanilgili oidulu
görülür.

tJkÖAretimçaımda kazandınlacakdılVIaIUŞfonnIaruunbkeyiniierİ~Jddavraruşlan ,

için temel ~l etmesi (Kısakürek.1979, s. SS-S?), iJkokuIdaıı, mezun olan çoeuklann
ancak yansının bir üst ö~enim kurumuna kayıt olabilmesİ-, çal nÜfU$U~un,iSe %.
70'inin ~Aitim yaşantısımn 13-14 yaşında iken son bulması (Cum. Dönm. Eltm.,
1983, s. 7S-76)-geıçeli iDE~«ganize1fUPfaaliycderidanFKÇ'mnOdemini
daha da artınnaktadJr.Yavuzer'in (1987, s. 161) ise "Başanlı çocutlann ~ 68'inin smıf
içie~erde, % 88'inin ,sınıfdışı etkinliklerdeaICtifve liderolduklannı" SaPt8m8Iı
EKÇ'mn ö~encilerin diAet alanl8rdW başaıısım da oIumluyÖBde. etkiledilini
göstermektedir.

AnlaşılacaAı gibi, Orgünelitinr'"*tim kademelerimntemelini oluşturan
iJköAretinıde; öArencilere tazandınlmat istenen biisi, beceri,daYranıJ ,\ocabfIamIıkiar
kazandınlabildili ölçüde, onların ileri YıLI8da kişisel ve Ioplum$al.yapntdannciiid dav-
ranış Orüntülerine yansımaktadır.

Bütün bunlar göz Inüne alındıAmda FKÇna diJer dersler kıidıu' önem vernıenm ge-
reklilili ortaya çıianaktadır.

Ancak, eJitim-öAretim ~tleriı.de FKÇ'na gereken önemin veri1di1i söylenemez.

DURun en belirgin ömeAi~ bir yandan ölretmenl~re, FKÇ'nı ilıili yönetmelik
çerçevesiAde yürütmesi zorunlululunun' ve~esi, diger yandan Pro~ıp her
bölümünde konuyla ilgili açıklamalara ve uygul8ma alanlarına rastlanmasına raAmen
1986 yılında bu çalışmatann yürütüleceAi'"EAitsel Çalışmalar" dersinin haftalıkders
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4alıum çizelgesinden çıkarılmasıdır ve BKÇ'mn ders saati sayısı artınlmayan "Hayat
Bilgisi" ve "Sosyal Bilgiler" dersi içinde "elitim veölretimi akşatmamak kaydı ile"
(ıgy, Md. 11) yürütülmesihinistenmesiciir.

i '

Sımflann ve okulun kalabalık oluşu, veli ve ölretmen1erin ölrenciye birinci sımfta

"kutdale takma':..çabası ileri sınıflarda derslerin aFYükü ve sınavlann biramaç haline
, .

gelmesindenkayöaidananözel dersve dersaneleleJrOtIUnnagibi nedenlerleöifetmen ve
ÖJrenCiLerEKÇ'na -özellikle- ikili ölretimde okul saatleridışındayer ve zamanbuiama-
maktadırlar. Aynca "ölretmenlere hizmet öncesi elitimlerinde ~ konuda yeterli bir
elitimin VeıiLdiIide9Ö)'Ienemez"(Baıjaran,1974, s. 252).

.
. .

Bu konudaki~ilderin ve uygulamalardakaqı~ sorunlaMtesbitedileıek
giderilmesi, üzfrinde dUNImaSa gereken önemli bir noktadır.

. .

Bu nedenle, iJkokulJardaEKÇnın geDelbirdeJerLendirmeSi yapmak.uygulamalar-
da JwpIafıIan ~Ian saptamak've program uygulamalanna katkıda, bulunacak
öneriler getinnekamacıyla yapılan bu ar8ftırmadatemel amacaül8§8bilmek için
apAıdakisorularayanıtaranmıştu'. '

1.EKÇ ıınaçlanna~ mu?
2. EKÇ hangi etkinlikleri içermette4ir? .

3.EKÇncla ÖJretim mRçlerineiJİ§kin oiamt LaqıIaŞıIaA sonınlarne1erdir?

4. EKÇnm öArencilerinboş zamanlarını ~ kailasınedtr?

S.0ImmenteriiıEIitici.KolRehbediline~ SOnmJannelenliı1
,
6. BIiÔCLKoll8nn yılhkçalqmalan nasılde~

. .

7. EKÇ dahaverimlihale nuıl getirilebilir?. .
'

Betimse1bir aıajtU1I)aolanbu çalışmadakonununtarihigelişimive boyUtunumaya
koyan literatürtanmasına yer veJ'İlmiftir.Adınabi Merkezinde örneklenı alınan 12
resmi ilkokuldakurulan,vebu kOUardagömt alan 12 yönetici ve ISO ÖJrebneneelidci
kollarm<*uldü7.eyindekiçalqmalanyla ilgili "Kiime tipi" anketuygulanrnqtır.AM:e8e
dayalıdarakelde,edilenverilerinçÖZOm1emıeSine yönelikişlemla: yüzde ve frekanstek-
nikleri gibiistatis~1 yönıemlerkulbquJarak. y!tPıJmıştır. Yorumlama İflemleri
metin içinde sunulan ve belli başlıklar albnda griıplan8n tablolara dayalı olarak
yOıütfdriı~.

BULGULAR VE YORUM' ,
Bu arapmada tq)LanıIıVeriIenJeneldeedilenbaşla bulgularlÖ)'1eözetlenebillr:

1. Uygulanmakta olan öltetme-ölrenme süreçlerinin blşarısının yansltacalı
dillflnü1eıı-vesisteminürünüQbnk Dite1endiıi.IenÖIıenCidaV1'8ll1flarındadelifmeler
İ.ften dÜZeYinç<* aibndaolmaktadır.EK~ kaCıIıIıöAreniler.~AtIft8.yansatmak
istedik1eriiç YaPDtı. ~1U ve düşünceleriniyeterinceaçıklayamama.proje geJqtirme
ve uygulayabi1meyetersizlikleridevamedip gitmektedir.

.



2. Pro$rarriınamaçlan ile sözkonusu amaçlan gerçekleştirmeye yönelik
, yaşanblardımoluşaniçerilinyeterligMlmesiyle birlikte.OArencilerinilgisiniçekme

ve katılımIannlSaI1amada;

a) hgi,ihtiyaç,daV1'8lUŞve ~ YOn~lerini eddiemeYantemlainin.
'

b) Yeniliklere açık olma yOn1erinin, ./

dahadagetiştiıilmesiisten~:

3. Ölreıme-olrenme süreçlerinde GIreneinin aktif kalıhinını sallayacak içUlzllk ve

~ progıaınının OIfeDci nıe4ez1i ttaıUtanmadıIı % 61i~ bir onceti JILdanaynen
a1dılı. ölreneilerin ilgisiniçekeçek EKÇ aIaIIJarını taiubcı çahşmaiira gereken onemin

veri1medi8i bemtilmiştir.. ,

, PrognunmyüriltUldölüfiziidOJanakIa1nbüyükonmda(<<lı79) ye8elSizkaldalJ,ade-
neksel okul ortamındaBK~""" YÜrUtÜImeSi içinyer ve zıa8ia bull8l8lllllClılı be1idi1- ,

miştir. ,

Ogretmenleringenelde (% 68'0 EKç'na bu çaIqma1ai1n~i Hayat BiI&isi
ve sosyal Bilgiler deısi içerisindeyer vermedikleri&OriIImÜllÜl'.~;\.

\
'4. En verimli çalqblı gOzlenen'eliticttollann, ötrenciterineft~aöm' almak is-

tedikieıi elitici kOParoIdu8utesbit.ımiftir. .
YÖI1eticilerinBKÇ ile YeteriRCe'ilgileıunedili~ içtilzflk \le çaiqma

programı hazırlanmasın~ölRncik9'e yeterli rehberlik yapmadılı, dolayıs. ile
öJrenci1erinBKÇ'm sallıldı yürütüIınedikleri.gözleıunektCdir.

BKÇ'nınyı1içi~lik1erlöArenei ~ de~.
BKÇiçinpropamdaaynbirsOnminoirnayqabuçal ~)'Gnde edWe-

mekiedir. ,

S.ogretmen ve yöneticiler;kendibilgi ve deneyimleriçerçevesinde BKÇ'na rehber-
1iketmeye'~~ Ancak yeledi~. Bu ~i1giIikişi ve ku-
nıiuşiardanda gereten <iesteii~meniettedirIer.

bkölretim MüfettişierininBKÇ'da öAretmenlererehberlikelmesi ise çok suudı 'II
S) olmaktadır. .

Elitici kol çalışmaları ile ilgili, gerek hizmet öncesi seıet H1f: yoiuyla bir epim
(% 93) g(Dnemi§Iadir. ADcakböyle bireIi~ (% 7» ihtiyaçcIuymak8ıöıta'.

Teşvik edici 0nlem1erinoi...ınası. da bu çahPnaI8'ı olumsuzY(IndeedQJemcbedir.

6.'EKÇ ~n boşzamanlarotı~Ierine tada _tJayacak,..
~lcledüzen1eaemedili veö~ bulımm. sallayacKOI18II ve 'OIanIkIir
oluştutulamadılı için',. genelde" Glreneiler, boş zamanlannlR FKÇ ile
de~. .
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7.Ölretınen ve yöneticilerin %.80'OOn fazlası EKÇ için;

Haftalık deıs daAıbm çizelgesinden (EKç içın) be1iriibir zıiınan aynmw;ının,

Okulda belli bir yer aynlrtıaSınlR,

EKÇ'dabaşanıı~unenlerin Ödüllendirilmesuı,

~eteriiliAi olan' bir rehbe~ Ôıretmenin ~öre:vleiıdirilfue$iniiı,EKÇ'da v~rimi
~g~..

.

.1

;

SONUÇ

EKÇ bireysel ve toplumsal gelişmenin özünü ve itici gücünü oluşturan organize
grup faaliyetleri durumundadJr.tıkokullardaEKÇ ögrenciyi kişisel, toplumsat;yeelco-
nQIDikYÖl1den,y~ hazıdamaye g~i da\,~-şf~;ka1.andınnaihtiyacJDdan

. kaynaIdanmakta ve diger dersler kadar önem taşımaktadır,

Konunun taşıdıAı önem ~~i me~ faaliyetler olduAu dikkate alındılmda,
kalabalık ve fıziki olai1akJan yetersiz olan okullarda ve konUda yeterli rehberiik egitimi
verilmeyenögretmenlerle, verimli. çalqaRıayaatgı .açiktir; .Bu nedenlt birdizi iikenin ya-
salaştırılması ve egitim piogramının içeriginde yer verilmesi yeterli'delildir. Bunların
yanında;koouyla.içiçe olan per80nel~nalana'yönelikelitimleri sallanmalı ve
özendirilmelidir.Uygulama otaıiaıcıaruu artırıcı somut önkmler getirilmelidir.

",

"

. . .
_

,'_

_,
. .

"

;"M, .
,_

.
'EKÇ'm daha verimli hale getirebilmek için yapıbnası gereıren çalışmalar şu şekilde

sımIanabilir. ,.' ,

ı. Egitici kol hizmetleriJıde görevalan egitici personelip kon~yla ilg~Ji H1F kurs-

larına katılmalari sallanmalıdır. Üniversitelerin ilgili Fakülteleri ve Bölümlerinde ko-

nuyh! itgili~ dUzenlenmeli ve bu çaliŞmaıanıa ihtiyaç d~yulan öAretmenler bu
egitimi görenlerelen karşılanmalıdır.

,

2. EKÇm yürü~ ögıptmt:nleriçin.göreviçekici~ getiı'eceködül,ek ücretvb.
gibi özel ~Iemler 3ıınmaııdır. '

.,,3.BKÇdiger kunımlarve kuruluşlarta işbirlili Içindeyürütülmelidir.

4. EKÇiçin hafta1ıkdeıs dagıtun çizelgesinelen aynca ve yeterli ZarnaPaynlmabdır.

5. Bakanlilm Merkez ~e Taşra Teşkilatlannda'uzman kişiladen oluşan o.mışma
Merlcezleri kurulmalıdır.

. 6~~ BKÇ'nin yürütülecegibelli'bir oda, sımf..ıeya SaIOrı aytılmalıdıt.

7. Yürürlükteki Elitici Çalışmalı.r yönetmelili ve .~UJ1u.destekleyici niteliktç
yardımcı kitaplar, de,giler, afiş ve brOŞÜrIerhazırlanıp çogaıtılar8k okullara yeteri kadar

gönderilmelidir.
.
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8. ÖIıenCLIerinBKÇ'nailPsiniçekici ~ ~ dQIndIUSUnCIa~
. olana vericiaraçveSCRÇla' .

9.BKÇ ile ilsili TV ProgramIan'hazulanap yayınIanmahdar.

ı~. OIrenci1erin'EKÇ'ndaki~ iI8ilidenleıe "Not" oIank.)'8I8blmaIıda'.

ıl. İIkOkUU8:dakurul8bi1ecek42 BliliciKol. ipenmcsi ..ken3~ BeIidi 0CInve
Hal1a vardır. Bir "Ders Yıh"ise 3~ haftakad8' 8Ormettedir.BuradanIuRJrcdeİlkokul
programının "Türkçe" ve "Matematik" dersleridqindati içeriAininBlilici ÇaJqmaı.
ile~ verilmesiiçingcntii izinvei»VPn ~ uysullnmuadenen-
melidir.

.

'.
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