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SOSYAL BıR ÜNtTE OLARAK
OKUL tçt ETKtLEŞtMt

HadiyeKOÇÜKKARAGÖZ (*)

Okul bir etkileşim ortainıdır. Etkileşim bireyin bjlinçli ya da b~nçsiz diAerinin zi-
hinsel yapısını (araçlar ve işaretlerle) etkilediAi dinamik bir süreçtir. Sürecin karşılıklı
aktifliAi dinamikliAini getirir. Etkileşim sürecinin karşılıklıolarak ieanç, deAer, tutum
ve bazı eylemlere doAnıdan etkisi vardır. Yazılı ve sözlü olarak ya da vücut _ketleri,
yüz anlatımı, duruşbiçimi v.d. söıel olmayan bilgi sunuyollarıyla sürdfuiilür. (Du
Bois, 1979)

Mesajı veren kaynak, alan isealıcıdır. Mesaj kaynaktan alıcıya giderken b~ miktar

deAişir. Ahcının eylemi olan geriye bildirirn ise kaynaAın yeni rrıesajını biçimlendirdiAi
gibi, olası diAer etkileşim süreçlerini de etkiler. Sosyal bir ünite olarak. okulda,
gerçekleşen etkileşimde tüm bu süreçlerden etkilenir. Bu etkileşim ortamında her sınıf,
özgün norm kalıplarını, psikolojik atmosfer; rol ilişki kalıp lan, özel davranış
biçimlerinin özelliAiyle farldı bil: sosyal birimdir. Her sınıfın diAerlerinden farldı bir s0-
syal atmosferi vardır. Aynı okulda deAişik sınıflar gözlendiAinde herhangi bir sınıf cesa-
retli, heyecanlı, diAerinin ise çekingen, gerilimli, bir ~maşanın eşiAinde olduAu
görülür. Sımf psikolojisi, soyut-bilinemeyen nedenl~ baAlanamaı. Her sımf okulun
ve geniş anlamda toplumsal birimin bir parçasıdır. Okul toplumun bir parçası olduAu
gibi, kendisi.~ bir toplumdur. Bu nedenle toplumun okula, okul ve toplumun nitelikle-
rinin de doArudan sınıfa etkilerinin olması, sınıf havasında y~sıması kaçınılmaıdır.
Buna raAmen sınıflar arası sosyal iklim farklılıklarının kaynaAmın ne olduAu sorusu
önemlidir. Bunun cevabı olarak sosyal birime katılan üyelerin kişilik özelliklerinin
olduAu SÖylenebilir. (Sprlnthall, 1981) (Ancak etkileşim ortamını burOOa bulunan bi-
reyler kadar ortamın fiıiki koşuIIanda sınırlar ve yönlendirir.)

Bu çalışmada etkileşim ortamını oluşturan bireylerden'öAretmenlerin, etkileşirnin
belirleyici ve yönlendirici öıellikleri üıerinde. duulmamıştır. (Bu' konu Yaşadıkça
EAitim dergisi, "ÖAretim Ortamımn Etkilili~ ıçin İstenilir ÖAretmen özelliAi" konulu
makalede daha geniş olarak incelenmiştir. (Akyıldıı, '1992) etkileşime katılan üyelerden
öArencilerin aşaAıda kısaca öıetleyeceAimiı karakteristik özelliklerini bilerek, sorunlara
dahasaAlıklı~.

(*) Sosyal Hizmet Uzmanı
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Okul Yaş GruplarlDlD Karakteristik Özellikleri

6 yaşından itibaren çocuAun çevresini oluştunnaya başlayan okul,çocuAun toplum-
sal gelişmesinin saAlanmasında önemli görevler üstlenmiştir. Toplumsal gelişme zi-
hinsel, duygusal vefıziksel gelişmenin bir sentezidir. ÖArenme ile beraberbaşlar.'Top-
lumsal gelişme için zekanın gelişmesi gerekir. Toplumsal gelişme saAlayacak olan
çocuAun iletişim gelişiminin. (ki sözcük daAareıAı, konuş~a düzeyi ve konuşmadan
anlam çıkaı:ma yetene~i ve büyümesi ile artar) Piaget, onun zihinsel-mantıksal
düzeyiyle dogrodan ilişkili olduAunu bildirir. (Bany, 1975)

Okul çalı çoculunun fiziksel özellikleri;

Sosyal Özellikleri

1) AıXadaŞ e<Jinmedegiderek daha seçici olurlar. .En iYi arlcadaş yada düşmanları az

çok devamlli göstermeye başlar.

2) Bu yaş dönemi geçişinde küçük gruplarla oyunlar düzenlemeden, kurallı takım
oyunlarına yönelme görülür.

3) F~I saldırılardan çok sözel saldırganlık vardır. Özellikle oAlanlar baAırma, tar~

taklama ve tehdit gösterilerinde bulunur. Çok seyrek olarak kavga ederler.
/.

4) Kızlar ve oAlanlarda okul etkinlikleri veoyunlarda farklı ilgiler belirir. Bu
farklılaşma toplumsal rol eklentileri dogrultusunda olur. Kız ve erkekler arasında
yarışma başlar.(Öm: kendi masalarına oturmalanna -di~er cinsin- mümkün oldugunca
izin vennezıCr)

.

5) Üst sınıflarda akran grupları önemli olmaya başlar, davranış standartları ve
başannın deAerlendirilmesinde yetişkin ölçütlerinin yerini akran gruplarının degerleri aı-
maya başlar.

Duygusal Özellikleri

1) Başkalarının duygularına karşı duy!U-lı olmaya başlarıar. Bazen de bu durum
saldınnalarına neden olur.

2) Özellikle, eglenme, alayetme ve eleştirilmeye karşı çok duyarlıdırlar.

Ödüllendirilme ve takdir ediJ.{neihtiyacı içindedirler,

3) Çogu ilkokul çocu~uöAretmenlerinden hoşnuttur. Yardım etmek ve sorumluluk
almaktan hoşlanırlar. Aldıkları işi iyi bir biçimde yapmak isterler. Üst sınıflarda, grup
düzeyi ve yetişkin rolleri arasındaki çelişkiler zorluklara neden olabilir. Buda çocu~u
suçluluAa itebilir. '

4) Dayaınş bozuklukları üst sınıflarda en yüksekdüzeye ulaşmıştır. Yine de çoAu
çocuk uyurıi yollarını bulabilir. .
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Zihinsel Özellikleri

1) Çocuk bildi~i şeylerin dogm oldu~u inancında sınıf tartı.şmalanndan hoşlanır.

2) Do~:yanlış, haklı-hakslZ kavranılan gelişir. Toplu yaşanbya do~ru bir akış
içerisinde Piaget'e göre gerçekçi ahlakçılıktan göreli ahlakçılı~a yöneliş var.

3) Herşeye ilişkin meslek var. Sorulara dogm cevap verebilmeli, kendilerinin bulun-
maları istenmemeli. Yaı.ılış cevaplar, de~mesi güç yargılara neden olur.

"

.
4) Gerçekçi olmayan yüksek ölçüler geliştirirler,olumsuz etkiler, güvenlerini yiti-

rirl~r.Basit görevlerverilmelidir. ..
"

5) Cinsiyet farkWıgına dayalı genel akademik ve özel alanlarda farklılaşma olur.
Kızlar daha başarılıdır. Kızlar nedensel düşünme açısindan daha iyi iken erlrekler uzaysal

ve güncel konularayönelir.Ilginç bulmadıklarışeyl<:leilgilenmez1er. "

6) Ö~nmeyetenegindeki farklılık~düşünme yeteneklerini de farklılaştırır. Tepkici
çocukların kavramsal düşünmeleri hızlıyken, erteleyici çocuklar seçenekleri tek tek ince-

.

lerve az hatayapar. "

7) Analitik vetematik düşünce biçimlerine göre de, çocuklar farkhlaşırlar.

Fiziksel Özellikleri

I) ılkokul çocukları günlükyaşamlarındasüfekıi konuşturmayıgerektirenoyunlar
oynarlar. Enerjileri sık sık sinirlilik"gösterilerine dönüşür, kalem kemirme, tırnak
yeme, saç hurmave genelolarak huzursuzluk"gibi.~en hangidüzeyde aktiflik ve
gürültüiçindedersinisürdOreceginekararvermelidir.ÇOcugunsessiz olaraksınıfta otur-
masıo kadarzrolur ki böylesidurumlardadersitakipetmekiçinhiç çabaharcamaz.Belir--
li düzeyde hareket ve konuşma özgürlü~ü tanınarak Inızursuzluk azaltılabilir.
Çocukların sık sık tahtaya kaldırmak, defterlerini getirmelerini söylemetc, sıra
düzenlemesi yapmak ve ders süresince birkaç kısa ara vermek ~ygun olur.

2) ılkokul çoc~unun hala dinlenmeye ihtiyacı vardır. Çocuk fıziksel ve zihinsel
gayretinin so~ucu kolayca bitkin hale gelebilir. Gürültü etkilerinden sonra programda
sessiz etkinliklere yer verilmelidir.

,"
"öme~in: Matematik ve beden e~timi dersinden sonra sanatsal çalışmalarina e~ilmek

gibi. "
"

4) Geniş kas kontrolünesahiptirler.Özellikle erkek çocukları hala kalem tutmada
zorluk çekebilirler. Çok yazma çalışmalarına yer vermemek uzun süre okuma
çalışmaları yapmamakuygun olur. Bu türfaaliyetlerçocuklarınokumaya genelolarak
okula yÖneliktutuml~nı olumsuzlaşbm. "

4) Ço~u çocukta 9 yaşına kadar gÖz, el koordinasyonu tam olarak başanlamaz:
Bunun SOQucuolarakküçükpuntoluyazılan takipeunekte güçlükçekerler.Ö~tmenin
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uzun süreli okuma çalışmalarından kaçınması. çocuk1an okumalan için bUyük puntolu
yazılar ile teşvik etmesi gerekir.

5) Üst sınıflardaki çocuklar için küçük nesneleri JDMlüple etmek daha kolaydır.
.Aynca sanat. müzik ve el işlerinden çok başlanır1ar. Çizme, boyama, model yapma gibi
faaliyetlere yer verirken" çalışmaların kopye olmasından çok yaratıcı nitelikte olmasın.a

dikkat edilmelidir.
.

6) Aşın fiziksel aktivite eAiliminde olan çocuk yeteneklerinden son derece emindir.

Tehlikelerefazla önemvermez.Bu nedenleözellikle,teneffüslerde sık sık çocuk yaraJan~
maları gözlenlı'. ÖAretmen çocukların güvenli oyunlar oyna".1alanm saJlamalıdu'.

7) Kemik yapısı henüztamamlanm~blı'1ikte kemik ve dokulan'm-lamnaJara
karşı oldukça dayanıklıdır. Bu dolru1tuda çocuklann yeteneklerine dayalı yanşn.ıa ve

taJam oyunları düzenlenmelidir.
.

8) çoıu kızda büyüme hamlesi erkeklerden daha öncedlı'. OrtaIamaıı~ı4 yaş
arasında kızlar erlreklerden daha uzun ve kiloda olurlar. Oran ve miktar olarak daha

hızlı

gelişmişlerdlı'. Bu dönemde erkek çocuklar ise fiziksel dayanıklılık ve güçlerini
göstermek isterler. çünkü sosyal rolleri gereli onlar için fiziksel gücün önemi daha
büyüktür.ÖAretmen1erinmn olgunlaşanerkekçocuktara ve kızlarabu açıdan daha dik-
katli davranmasıgerekir.

9) Kızlar ergenlige daha erken ulaştıklanndanözellikle cinsiyetle ilgili konularda

.
kendiaralanndadahafazla ilgilenlı'ler.Bu dönemdeçocuklanncinseDile yönelik sorun..
ıari duygusalolmayan konWarda ve bilimsel blı' tavırla yamtlanmalı sınıf tartı,malan
açmaktan ve bilimsel açıklamalardan kaçınılmalıdır.

. Ergenlik Döneminde Fiziksel Özellikleri:.'

Bu özellikler hepimizin bildi~ gibi kısaca şöyle özetlenebilir:

Cinselolgunlaşma dönemini tanımlayan blı' teriıiıdir.,Cmseı olgunlaşma sadece er~
genlik döneminde oluşmaz. Ergenlik bireyin yaşamında çocukluk ile yetişkinlik
arasında yer alan kritik blı' yaşam dönemidir. Bu dönemin uzunluıiı sosyo-ekonomik
düzeye, kültüre ve aile yapısınabagıı olarak degtşlı'. Tüm kültürlerde görülmemekle bir.
likte özellikle batı kültüründe yaşayan insanlarda problemli blı' dönemdir. Bu dönemde,
saldırgan davranışlar, alkol alma, uyuşturucu kullanma, topıumsal rolleri reddetme ve
benzeri uygun olmayan davranışlar gözlenlı'.

Ergenlik dönemi bazı toplumlarda (A.B.D., Batı Avrupa) uzun ve çalkantılı
(yaklaşık LO yıl) blı' dönemi ifade ederken bazı özel topluluklarda aç~«genHk dönemi

gözlenemez Çünkü toplumundelerJer .Wemi çocuıun dogrodandalruya yetişkinler
içerisinde büyümesini gerektW. Pubeıte ,,*ş~eriAin baş~gıcı, seyri ve tamam-

. lanmasıkızve e$eklerde farklılıkgösterir.0ePeL olarakkızlar~ göre«genlile2
yıl dahaönce girerler.Kızlaı'da Menors ergenURe girişin ıçJkbir i~ti olarak kabuledi.
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Jlıken erkeklerde bu tür bir ipretten söz etmekmümkün delildir. Erkek çocııklarda ya

. gelişmesivücut delişiklikleri yada yapısmdaki delişiklikler oJarak belirtilebillr.

Bireyler ergenlile girişte tam bir cinsel olgunluAa ulaşamazlar. Cinselolgunluk er-
genlile girişterr4 yd sonradır.'

, .

Bizce etkileşim açısından daha önemli olan karakteristik sosyal ve duygusal
özelliklerinide şöyle saraıayiID~.

1) Akran gruplarıgenel davranışhalinegelmeye başlar. (Özellikle aktan gruplarıile
ye davranışlan~ında çelişkileryoAunise)

" 2) Topluma ait olmak isteklerinden dolayı ona uymak İktiyııcı duyarlar.

Duyıusal Öıellikler~:

1) Bu yaşlardaergen içe kapamkve belirsizbirdurumdadır.Bununbir nedenicinsel .
'olgunlalma ile beraber biyolojik delişimterin olması iken, diler açıdan kimliline
ilişkin yaşadılı karmaş;Kbr.

2) Etgenler kab görüşIU ve toleranssız olma eAilimindedirler. çünkü formal
d~ .deneyimlerisınırlı,bu nedenlede kendinegüvenleri yetersizdir. Sorunlarına
yalın cevaplar isterve böyle bilirler..

Yukarıda karakteristik özelliklerini belirttilimiz okul çaAı, çocuAun dış dünyaya
.açıldılı, toplumsal çevreye kanştılı çaldıı'. ılkokul yıllarını içine alan bu ~m, ergen-

liAin ilk belirtilerinin başladılı 12. yaşta son bulur. (YörUkogıu, 1983). Bu yaştan itiba-
ren temel elitim okullarının ikinci bölümünü oluşturarak 13.14- 15 yaşlara ait özellikler
de bilinmelidir.'

.

3) Kimlik duyurnuarlarlcen (özdeşim yaparlaıken) balımsızlaşma çabaları başlar. Bu
süreçte ergenler karmaşa. anxiete ve kızgınlık 4urumları yaşarlar. Çelişkilerini alkol,
U)'UIt1nCU ve diler ukde deAerIerinireddedici davranışlarla açıkIarIar.

OKUL SINIF YOOUNLUOU VE ETKıLEŞıM ÖZELLıKLERı

Barter ve Oump (1964)'in yaptıkları araştırmalarokul-sınıf büyüldügü artarken
"qisel katılınUnazaIdıAmıgöstermektedir.Küçük sınıtlann ögreneileriokul yaşamına
dahaetkinve daha içtenkatılmakta1ırlar.ögrenci sayısınınaz oldugubir sınıfta,konuy-
la ilgili bir drama gerçekleştirildiginde sınıfın tüm üyeleri aktif ve etkin olmaktadır.
BUyükOkULIardaise smıfınaııcak % lS'i üretilenürününparçasıolabilmektedir.

BUer ve Oump'minceledili-bUyük<*uldaÖAıenCisayısı 20 kez arttınldıgmdagrup
ollJlba'lbilme S tezgruplann çeş1tlili1iise 1,4 kez artabilmektedir.

. Araştınnacılar küçükbir okulun. bpkı küçük bir motor ya da organizma gibi
büyülünün tüm işlevlerinigerçekleştirebileceginibelirtmektedirler. Bir okulun de-
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neyimlerini zenginlik ve çeşit1iliAi büyüklügüne baglı degildir. AncaJc uzman~madaki
olanaldann büyük OkUUarda~ iyi oldugu da bulgular arasındadır. O halde bir okuldaki.
gruplardan istenilen başarının çeşidinin ne olduguna baglı olarak, okulun avantaj ya da
dezavantajlarının neler oldugu söylenebilir. Okulun yapısı bazı hedeflere erişmeyi, diger
hereflere erişmekten daha kolay, ya da Z<X'hale getirebilir. (Good. 1977)

Bir büyük okula T.V. sınıfları, bireysel çalışma materyalleri v.b. gibi olanaklar
sagIanarak, ögreneininküçük bir otruldaki kadar bireysel katılım düzeYi artırı1abilir.

. Sınıf büyüklügü;

Sınıf büyüklügünün ideal ölçüsünün ne olması gerektigi daha çok belirlenmiş

egitim politikasına göre cevaplandırılabilecek bir sorudur. Ögrenmede sınıf
büyüklügünün etkileri, egitim araştırmalarında ilgi çekici bir alan olmuştur. Egitim
programlarının etkililigini azaltmaksızın temel egitimde 6. ve 12. sınıflarla daha fazla
sınıflarda ilkokulı. sınıftakinden daha fazla ögrenci olabilecegi belirtilmektedir. Bu

durum temel egitimin 8 yılolmasını yasal zorunluluk tıaline getirmiş ülkemizde dikkat
çekici olabilir. .

McKennave Olson'un 1975 te sll}ıf büyüklügUnünetkileri ile ilgi~iyayınl8lık1arı '

makalede şu genellemeler yer almaktadır. (Good, 1977)

Küçük sınıfiarda;

1) Ögretmenler, dahaetkili ögretim yöntemleri, metodlar ve ögrenme aktiviteleri ile
ilgilenirler.

2) ögrenclıer bireysel bilgilendirmeden da1ıafazla yararlanırlar,. -

3) Ögrencileryaratıcıve farklıdüşüncesüreçleriyledahafazla ilgilenirler.

4) Ögrencilerölçü ve hedefleridegişengruplarda.grupüyesi've ögretmenolarak işin
nasıl yapılacagınıögrenirler.(Etkilibir üye olarak)_

5) Başka insanlara daha saygılı olmayı ögrenir ve insan ilişiklerini geliştirirler..
(yakınilişkibunugetirir.) ,

6) Konunun içerigine daha hakim olur, temel becerilerini daha dogru olarak
ögrenirler.

7) Sınıf disipliniiyi ve yönetimirahattır.

8) Ogretmentutumve moralidahaolumludur.

9) Ögrenci tutumve anlayışıdahaolumludur'J

Başka araştırmalar~dan da desteklenenbu dokuz genellernesonucunda"Eger
tüm diger koşullar ve ögeler eşitse, ögrenciler küçük sınıflarda kişisel bilgi
kazanımından daha fazla yararlanırlar" gibi bir sonuç çıkarı1abilinir.



Fox (1967)'de yapııgı bir araştırmada öl\retmenlerin büyük sınıftaki ögretimlerini,

sınıfküçüldügünde de aynı yolla devam ettirdiklerini ve sınıf ölçüsünün azalması ile
sınıf öl\renmesinin artmadıgını belirlemiştir, (Good, 1977) .

Bu konuda Olson'un sınıf büyüklügü ve ögrenci başansına ilişkin yaptıgı çalışma

ilgi çekicidir. 18.500 sınıfla yapılan bu çabşmada, gözlemciler ögrencileri, grup aktivi-
tesi, kişiler arası saygı ve yaratıcılık. miktarları ile ilgili. olarak bireysel. olarak
degerlendirmişlerdir. Bunlaı1n miktUı.nda 'sınıf ölçüsü büyürken, azalma oldugu belir-
lenmiştir. ' ,

Ögretmen açısındansa, normal bir ögretmenin sınıf büyüJdügü küçültülerek daha iyi
bir ögretmen olmasına katkıda bulunulur. Ancak 32 kişilik bir sınıf kötü idare eden
ögretmenin ~uhtemelen 22 ögrenciyi de iyi yönetemeyecegi bildirilmektedir.

Sinıf büyüklügünün ö!renci başarısııu farklılaşıırmadıgını ortaya koyan çeşitli
çalışmalar olmasına ragmen, gelişmiş ögrenci wtumlarının ve dew.şik ögretim metod-

.larının küçük sınıflardaki işleyişle oluşturuldukları kabul edilmektedir. (Good, 1977)

Uygun bir şekilde yararlanıldıgında küçük sınıflar egitim alternatiflerinin geniş bir
yelpazede sunulmasına olanak saglayacaktır. Bu nedenle ülkemizde de uygulanan egitim
gün ya da saatini bölümlere ayırma yöntemi ile sınıflar küçültülebilir ya da küçük grup-
lara bölünebilir. Yine bu anlamdasınıfiçinde gönüllü velilerden ögretmen yardımcısı
olarakyararlanılabilir. '

'

Küçük gruplar ya da sınıfların ögrtnmeyi ve ögrenmenin oluştugu koşulları olumlu
etkiledigi kabul edilen bir gerçektir. Sınıf büyüklüAününazaltılmasmın neden bir
farklılık yarattıAı ise önemli bir sorundur. Ögrencilerin, sayıları 15 ve daha fazla olan
gruplar yerine 1-5 arasında olan gruplarda neden daha 'fazla ögrenebildikleri aşagıdaki ne-
denlerleaçJklanmaktadır.

(

, 1) ögretim, grubuoluşturanögi'encilerinbireysel ihtiyaçlarınıkarşılayabilir.

2) ögretmen sınıf çalışmasında dogrudan gözlem yaparak, anında (dogro) uyarılar ya-
pabilir.,

'
3) Ögrenci, küçük grı,ıpiçinde ken<!inidaha tahat hissetmektedir. Özellikle çekingen

yapılı, utangaç ögrencilerin soru soruldugunda daha rahat olmaktadırlar.

4) Küçük sınıflardahemen her ögrenciyi ögretmen izleme olanaAına sahiptir.
Böylece ögrenci ödevini zamanında ve dikkatli hazırlamak durumundadır; (Kendj ödevini
kendisi yapar)

Sınıf büyüklülü ve farklı yetenekteki çocuklar

Sınıf büyükıügünün artışının gizli etkinliklerinden biri de,
sııııfı oluşturan

ögreneilerin sayısı arttıkça sınıftaki yetenek dagılım.1nın da artmasıdır. Bu durum
ögretimin düzenlenmesini d6gı-udan etkiler. Ögretim kararlarının verilmesi, sınıf

. büyüklügü arttıkça karmaşı1danacaktır. (hangi yetenekteki ö~ncilerin hedef alınacaAı,
ünitenin ne zaman bitiri1ecegi, bireysel ögretim mi, grupegitimi mi tercih edilecegi v.d.)
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Lundren (1972) yapblı bir çalışmada öAretmenlerin sınıftaki düşük-tutumlu
öArencilere göre öAreWni düzenlendiklerini ortaya koymuştur. Ancak bUnJar çok düşük
başarılı olanlar delil. onlara en yakın OLangruptur. (id.buidar sınıfın % 10 ile % 2S'ini
kapsamaktadır).

.

Aynı araştırmada steening group (direksiyon grup) olarak da adJandm]an bu ortalama
zeka grubunun ilgileri ölretimi takip etmede olumlu. öAretimden yararlanma miktarı'
açısından ise olumsuz olarak, yine öjpetınenler tarafından bildirilmektedir. Bu öAreneiler
daha fazla k,apasitesi olan öArencilerin başarılarını engenem~mekte. ancak ~a
hızlarını sınırlainaktadırlar. '

Geniş suuflarda ve grUplardakiö~. düşük ya daorta-tub1mlu öArenciler daha .
iyi yararlanmaktadJrlar. Bu nedenle. eler varsa bu sınıflardaki yüksek tutumıu öArenciler .
için dikkatle hazırlanmış baAımsız çahş~ programlim ve ölretimin desteklenmesi ile
öArencilerin yapabilirlikleri birbirine uydunılabilir.

Optimal .ölrenme koşulları tüm ölrencilerin kapasiteleri ölçüsünde bireysel
öArenmelerininsallanması ile oluşur.

.

Sınıf içi sını düzenlennıesii

Sıraların düzenlenmesinin başarı ve dikkat üzerinde etkileri olabilir. Bu konuda
yapılan çalışmalar (temel elitim okullarında) arka sırada oturan öArencilerin çalışma
ilişkisine daha az giıdiklerini. ödevlerlni daha az dikkatle yaptıklannı ortaya koymuştur.
Benzer bir araştırmada da öAretmenlerin dikkatli. duyarlı öArencileri kendilerine daha
yakın oturttuklan ortaya konulmuştur. Düşük başarılı ölrenciler ise -ki tipik olarak dik-
katleri kısa ve ilgileriazdır.- öAretJnenlerden uzala oturduklarında sınıf havasına daha
kolay uymakladırlar. (Good, 1977)

.

Genelolaraksınıfların öArenciye hareket özgürıutu tanımayan. daha fazla dikkati
dalttıcı daha az bireysel fırsatlar sunan yerler oldulıı. yeôşkinlerin çalıpna ortamlarında
bit,ebunların daha fazla oldulu betiı1ilrnektedir (Craig. 1975)

Sonuç olarak öAretmede tek bir doAru yololdutunu söyleyemeyiz. ıyi bir ölretmen
kendi elitim felsefesine göre, öArencilerinin ihtiyaçlarına uygun. kendi tarzında sınıfını
düzenleyecektir.' . '

Cinsiyet rolÜnünokul etkileşimkalıplarınaolası eikileri ve Cinsiyet Rolünün
karşılanması-baskısı;

Yaklaşık iki yaşına kadar toplum kadın ve erkek rolünü sununcaya kadar çocuklar
benzer davranışlannı gösterirler. Bu yaştan itibaren çocUklar içinde

yaşadıklıırı kültür

tarafından. onlara sunulan cinsiyetleriyle özdeşleşmiş davranış' farklılıklarını
göstameleri ve rollerini sürdürmeleri için zoriaııırlar (G8'dner.' 1981).

.
. .

Cinsiyetler arasındaki farkLıJaŞma iki-üçyaşlanndakiçocukliınnfarklıoyunlarayna-
malan ile belirginleşir.. (Di Pietro. 198 1) KUltürUn sundulu kahba özgü Feminin ya da
Masculin-davraıuşm şiddeti. özellikle olaıl öncesi dönemde çoclila sunulan oyuncak ve
uAraşılann çeşitlilili ile azaltılabilir ya da aruınlabilir.
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Cinsiyet rolünün ölrenildili dönemden sonrayı kap$ayan. yapılan çaışmalar. edcek-
lerin eylem. yarışma. akılcılık. başatlık v.b.konularla. kızlannsa daha çokkabul edilici-
lik, sempati ve güzel gOriinme gibi kişiler arası deterlerle ilgilendilinigöstennektedir.
(GanIner.I98I)

. .

. Temel elitim ya da ilkokul düzeyinde. kızların eıteklerden daha kolay ve istenilen ni-
telikte uywn salladıklan bilinmektedir. Bu durum ev ortannnda kız ve erkeklerin farklı
rollerle yetiştirilmesi ve ~zellikJe kız çociıluna verilen rolden kaynaklanmaktadır. Kız
çocukların bu elitinıe balh olarak evden dqanda olma. statü kazanma; halımslZlık ih-
.
tiyaçlannın saAJanmasmdadahaaz ısrarlıoldukıan ve ebeveyi1lerinedahakolay uyıım
saAladıklan söylenebilir. Bu nedei1Ierle temel elitim çaAmda öAretmen ve okulun sosyal
beklentileriolan sakinlik uysallık. alırbaşhbk gibi taleplere dalal olarak daha uyumlu
cevap verirler. (Asubel. 1969) (Bu beklentilerin sosyal olarak toplumda kadınlara
yönelik genel beklentilerden kaynaklandılı söylenebilir.), .

Gerçekten de. çalışmalar. özel yetenekler ve genel akadeqıik perfonnansta cinsiyete
ballı. farklılıkları ortaya koymaktadır. ılkokul düzeyinde. zihinsel fonksiyonda cinsel
faıt1ıhklar analiz edildilinde. ortalama olarak kızlann sözel akıcdık; okwna (dOJrU he~
celerne) ve matematik hesaplamada daha y~ dereceler elde ettikleri görülmüşWC.
Kızlann sözel üstünlülü. ihtiyaçlarını açıklamak için. toplu~un onlara davranıŞ izni
vermemesi nedeniyle. davraınş yerine sözü kullanmaları ile açıklanmaktadır. (Biehler.
1978) (kız çocuklan anneleri ile de daha fazla konuşmaktadıdar.) .

Kızların temel ve orta,dereceli okullarda daha başan1lolmalann da onaylanma ih-
tiyaçları da etkin olmuş olabilir. Kız çocukların yaşamlarınm ilk yıllarından itibaren
balımsız1ık duyguları desteklenmedilinden; onaylanma elilimindedirler.

Matematikselolarak akılyürütmede. verilen görevleri anlamada ve uzaysal (soyut)
ilişkilerde daha başarılı olan ol1anlarsa onaylanma ile az ilgilenerek kendilerine ilginç
gelen işlerle uAraşmışlardJr.

0IJan çocuk tendinden güdülenmiş olarak ana-baOOve öAretmen tarafından onaylan-
masa da -hatta sonuçta kainesine zayıfta gelSe- ilginçbulmadılı bir konuyu öArenmek
içinçaba harcamayacaktıt..

.

Cinsiyet rolüne ilişkiQlolarak bu baskılar ile ilgili ülkemizde yapılan araştırma
sayısı kıSlthdır..Ancak özellikle kirSaIkesiminbir uzanbSIolarakkente gelip yerleşen
gecekonduailekrinde yapılanbirçalışmanınsonuçlarıbu genel.verileridesteklernitelik-
tedir.(Yasa, 19(6)

Gecekondu. aile reisieti kız ve erkek çocukı.ının gelecekleri hakkında eşit
düşünceleresahipdelildirier. ~m gereketitim ÖJretimde.gerekse işgOççeşitlerinde
~ların aleyhinedir. Bu eşitsizlilin en baskın oldulu konuöıretimdir. Erkek
çocuklarını okutmamak isteyen 32 aileye karşılık kızlarını okutmamak isteyen aile
sayısı 48'dir;KIz çocuAu olan 744 aileden S37'si (2I3'Ü).kızl8nn1O ev hanımı olnutlanıu
istemektedirler.

. Kızlar çaldaş tOplumun ihtiyaçlarına g(!re delil. köyün ve ilkel toplumun gelenCk1e-
tine gqre delerIeridiri1mekt. Ancak daha eskiden gecekonduya yerleşmiş olan aileler
(ki araştırmanın kapsamının l/4'üDÜ oluşturular) kentleşmenin zaman içindeki olumlu
etkisi ile ~ çocukianıun da okuyup -meslek seçmeıerini islemiş1erdir.
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Cinsel rollerin kalıplaşması ile ilgili Broverman -Voget ve Clarkson - Rosenk-
rantz'ın (1972) yaptıkları araştırma sonucunda erkekler için baskın,.yanşkan, kendine
güvenli, matematik ve bilim dallarıyla ilgili; kadınlar içinse tertipli, sakin, kibar,
konuşkan v.b. "iyi" kalıp algılamaları sıralanmaktadır. (Cüceıogıu, 1991)

Bu kalıplaşmış algılamaların gerçekle ilgisi olmayabilir. Ancak insanlar kalıp
yargılll!'a !'sanki gerçekmiş" gibi inanırlar. Benzer kalıp yargılardan kaynaklanan kadın
ve erkege ilişkin toplumun sosyal beklentileri de okulun beklentilerine kaynaklık et-
mekteve bunlarauygun~vranan kadınya da erlrekbeklentilerleçakışancinsiyetrolleri- .

ni gösteriıXen başarılı ya ~ başarısız olabilmektedir.

Nitekim ergenlik çagının orta1arına.dogru, kültürel beklentiler radikal (hızlı) bir
degişim gösterirler. Akademik başarı erkeklere ait bir gerçek Qlarak kabul edilmeye
başlanır. Buna baglı olarak da kızların daha üstün oldugu temel egitim ve lisenin ilk
yıllarındaki başarı farkı erlcekler lehine artış gösterir. (Asubel, 1969)

Gerçekten de kadınlar tarihiolarak lise sonrası ya da daha üst eAitimde giderek dahaaz
görüliifler. ılkokul düzeyinde başarılı iken, üst ~Aitim döneminde kadınlık rolüne zor-
randıklarından başarısız olmuşlardır. Kadınlara, meslek dışı, çocuk bakımı, alış-veriş
v.b. roller v~rilmiştir, diAer alanlarda cesaretlendiri1memişlerdir.

Toplumun; cinsiyetin, fıziki ortamın etkilerine raAmen, sınıf içi etkileşim ögrenci-
ögretmen davranışlarında odaklaşmakta, öz olarakta burada ele a1madıgımlZ öAretInen
davranışlarında dügümlenmektedir. .
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