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SINIF YÖNETİMİNİN YAKLAŞIMLARI, TEMEL KAVRAMLAR VE
ÖĞRETMENİN ROLÜ
Bu bölümün amacı, sınıf yönetimini ilgili kavramlar açısından aydınlatmaktır. Bu amaçla, öncelikle sınıf yönetimi, bireyselleşme ve toplumsallaşma
kavramları açısından tanımlanmıştır. Daha sonra sınıf yönetiminde geleneksel
ve çağdaş yaklaşımlar incelenmiş ve böylece oluşturulan kavramsal çerçeveye
dayanarak, öğretmenin rolüne değinilmiştir. Bu bilgiler ışığında öğretmenin
meslek profili; iletişim, sınıf kuralları ve tanışma gibi boyutlar açısından irdelenmiştir.

Bireyselleşme, Toplumsallaşma Kavramları ve Sınıf Yönetimi
Sınıf, eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir yaşama alanıdır. Ortalama 180 gün olan yıllık öğrenim süresinin önemli bir bölümü sınıfta geçer. Bu süre
içinde, öğretmen ve öğrenciler belli bir amaç ve program çerçevesinde sınıftaki yaşama katılırlar. Ancak sınıf içindeki yaşamın, önceden belirlenmiş olan amaçlara
uygun bir biçimde gerçekleşmesinden, öncelikle öğretmen sorumludur. Başka bir
anlatımla, sınıfta öğrenme ortamının ve yaşantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi, öğretmenin sorumluluğundadır. Bu nedenle öğretmenin, sınıf yönetiminin
ilke ve yöntemlerini bilmesi gerekir. Böylece sınıf içi yaşam, daha sevimli, üretken
ve yararlı olur.

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları, Temel Kavramlar ve Öğretmenin Rolü
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Öte yandan sınıf yönetiminin başarılı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, öğretmenin insan ilişkileri alanında duyarlı ve bilgili olmasına bağlıdır. Özellikle
göreve yeni başlayan öğretmenlerin, öğrencilerini çok sevmelerine karşın sınıfta
kontrolü sağlayamadıklarından yakınmaları sık gözlenen bir durumdur. Oysa bir
öğretmenin yapması gereken ilk şey, sınıfta eğitimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlamaktır. Bunun için öğrencileri sevmek gereklidir, fakat yeterli
değildir. Sorun, insan ilişkileri örüntüsünün karmaşık ve çok boyutlu niteliğinden
kaynaklanmaktadır. İnsanın davranışlarına, onun beklenti ve gereksinimleri yön
verir. Bu bakış açısına göre eğitim, bireyin beklenti ve gereksinimlerine dönük, sürekli ve kalıcı bir davranış değişikliği yaratma süreci olarak kavramlaştırılabilir. Bu
bağlamda sınıf yönetimi, bireyin içinde bulunduğu toplumun değer ve dizgelerine
uygun bir bireyselleşmeyi ve toplumsallaşmayı tanımlar.
Gerçekte bireyselleşme, toplumsallaşma ile örtüşen bir kavramdır. Birey
içinde yaşadığı toplumun değerlerine uygun bir kişilik yapısı geliştirebilmek için,
öncelikle kendini ve toplumu tanımalıdır. Bireyselleşme, kişinin kendine yönelik
algı, beklenti ve gereksinimlerinin bilincinde olmayı gerektirir. Böylece birey, öncelikle olumlu bir benlik tasarımı geliştirerek, yaşama etkin ve üretken bir biçimde
katılmayı öğrenir. Toplumsallaşma ise toplumun temel eğilim ve gereksinimlerine
referans olarak alınan değerlere uygun davranmayı tanımlar. Bu nedenle bireyselleşme, toplumsallaşma için gerekli bir önkoşuldur.
Eğitimin en yaygın tanımlarından biri, “bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik değişiklikler yaratma süreci” şeklinde yapılır. Bu tanımda kilit kavramlar, yaşantı ve istendik terimleridir. Yaşantı, belli bir amaca
dönük olarak, önceden planlanmış ve yapılandırılmış durumları ifade etmektedir.
İstendik ise, birey ve toplumun beklenti ve gereksinimlerine uygunluk anlamındadır. Ancak modern eğitim anlayışında birey, kendi özgün varoluşu içinde, sürekli
olarak gelişen ve değişen bir süreç olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla toplumsallaşma, bireyin özgün bir biçimde bireyselleşmesini kapsayan ve göreceli olarak,
daha genel nitelikler taşıyan yaşantıları tanımlamaktadır. Bu durum varoluşçulara
göre, (Jaspers, 1995) “Birey hem kendisi hem herkestir.” şeklinde özetlenmektedir.
Gerçekte kişinin mutlu ve özgür bir biçimde yaşamak için, “kendisi olmak” ve
içinde yer aldığı toplumun düşünce, inanç ve değerleriyle barışık olmaya gereksinimi vardır.
Bu nedenle, öğretmen öğrencilerinin bireysel farklılıklarının bilincinde olmalıdır. Bireysel farklılık terimi, fiziksel özelliklerden (boy, kilo, vb.) ilgi, algı
ve beklenti gibi psikolojik faktörlere kadar bir dizi değişkeni kapsar. Ayrıca her
öğrencinin ait olduğu ailenin sosyoekonomik koşulları (gelir ve eğitim durumu,
anne, baba mesleği vb.) onun kişiliği ve davranışları üzerinde önemli bir etkendir.
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Başka bir anlatımla, her öğrenci kendi dünyası içinde değerlendirilmesi gereken
eşsiz ve benzersiz bir kişiliktir. Öğrenci, öncelikle insan olarak kendini tanımak
ve geliştirmek amacıyla eğitim almaktadır. Öğretmen bu temel ilkeye bağlı kalırsa, öğrencileri ile olan ilişkilerinde daha başarılı olur. Ancak geleneksel eğitim
anlayışına sahip öğretmenler, genellikle öğrencilere “eti senin kemiği benim” anlayışından güç alarak yaklaşmaktadırlar. Bu iki yaklaşımdan birincisi, sınıf yönetiminde çağdaş; ikincisi, geleneksel anlayışı yansıtmaktadır. Sınıf yönetiminin etkin
ve verimli olması, bir bakıma izlenen yaklaşıma bağlıdır. Bu nedenle geleneksel ve
çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımlarının kısaca tanımlanması yararlı olacaktır.

Sınıf Yönetiminde Geleneksel Yaklaşım
Geleneksel yaklaşım öğretmen merkezlidir. Başka bir anlatımla, sınıf içi yaşantılarda ve bu yaşantıların aktarıldığı eğitim etkinliklerinde öğretmen etkin (aktif),
öğrenci edilgen (pasif) bir konumdadır. Öğretmen öğrenci ilişkileri, aşırı ölçülerde
yapılandırılmıştır. Sınıf içi kurallar oldukça katı ve tek yönlüdür. Eğitim amaçlarının ve sınıf içi kuralların belirlenmesinde, öğrenci katılımına yer verilmez. Ayrıca sadece öğretmen tarafından belirlenen ve değişmez doğrular olarak yansıtılan
bu kurallar tartışılamazlar. Daha çok öğretmenin geleneksel otorite figürü olarak
algılandığı toplumlarda gözlenen bu yaklaşım, demokratik yaşamın gerekleri ile
bağdaşmaz. Öğrenme sürecinde özne-nesne ilişkisinin kurumsallaştırılmasını çağrıştıran bu yaklaşım, bir bakıma demokratik yaşamda zorlanan insanımızın sorunlarının kaynağını göstermektedir. Böylece bir yandan sınıf içinde yapay bir “evet
efendimcilik” sağlayarak “tatmin” olan öğretmen, diğer yanda davranış bozuklukları gösteren öğrenciler ile uğraşmak durumunda kalır. Çünkü öğrenciler, kişilik
yapıları ve benlik tasarımlarının farklı olması nedeniyle, otorite simgesi olarak algıladıkları öğretmenlerine, farklı tepkiler geliştirirler. Ancak öğretmen kendince
uysal ya da yaramaz olarak tanımladığı bu öğrencilerin, gerçekte uyum sorunları
yaşamakta olduklarını göremez. Bu durumda genellikle, öğretmen yaramaz olarak
tanımladığı öğrencilere karşı, açık ya da örtülü bir mücadele başlatır.
Bu mücadelede daha çok suçlama, yargılama ve cezalandırma davranışı egemendir. Ancak sınıf içinde bir anlamda karşıt gruplar oluşturmak şeklinde sürdürülen bu yaklaşımla, insancıl ve eğitsel bir ortamın sağlanması mümkün olmaz.
Bu durum, esasen eğitimde en önemli sorunlardan biri olan yabancılaşmayı doğurur. Yabancılaşma, öğrencinin kendine, eğitime, diğer insanlara ve yaşama yönelik duyarsızlaşmasını tanımlamaktadır. Sonuç olarak geleneksel sınıf yönetimi
yaklaşımı, eğitimi, hem öğrenciler hem de öğretmen için çekilmez bir yük haline
getirir. Geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımı, insan doğasına ilişkin kötümser ön-
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yargıları referans olarak alır. Dolayısıyla sınıfta disiplinin sağlanması için, otokratik yöntemlerin uygulanması gerektiği şeklindeki kalıp yargılara dayanır. Ancak
bu yaklaşım, durumu daha çok güçleştirmekten başka bir işe yaramaz.

Çağdaş Sınıf Yönetimi Yaklaşımı
Kısaca tepkisel olarak özetlenebilecek geleneksel anlayış yerine, sınıf yönetiminde izlenmesi gereken asıl model, katılımcı ve esnek yapılandırılmış çağdaş
yaklaşımdır. Çağdaş yaklaşım, öğrencinin duygusal, düşünsel ve zihinsel gelişimine uygun insancıl bir modeldir. Burada eğitim‑öğretim etkinliklerinin merkezinde öğrenci yer alır. Başka bir deyişle, öğrenci sınıf yaşamının nesnesi değil,
öznesidir. Sınıfta uyulması gereken kurallar, öğretim yöntemleri, dersin amacı vb.
etkinlikler demokratik bir biçimde tartışılır. Bu tartışmalarda öğretmen daha çok
rehberlik rolü oynar. Her durumda birden çok olan karar seçeneklerinin olumlu
ve olumsuz yönleri aydınlatılarak, grup tartışması yönlendirilir. Böylece sınıfta en
geniş uzlaşma oluşturularak, grubun belli amaçlar doğrultusunda bütünleşmesi
sağlanır. Ancak bu tartışmalarda, öğrencilere eşit söz hakkı sağlanmalı ve azınlıkta
kalan görüşlerin de seslendirilmesine özel bir önem verilmelidir.
Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı, sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektirir. Bu anlamda sınıf; öğrenci, öğretmen, ders programları, eğitim ortamı gibi iç,
okul, çevre ve aile gibi dış etmenlerin etkileştiği bir alandır. Dolayısıyla sınıf içi
yaşam, gerçek yaşamdan yalıtılmış bir ortam değil, canlı ve dinamik süreçler toplamıdır. Öğretmen, bu sürecin iç ve dış dinamiklerini oluşturan özgün koşulların
bilincinde olmalıdır. Şu halde öğretmen, okul içindeki ve çevredeki olanaklardan
eğitim amacıyla en uygun şekilde yararlanmalıdır. Örneğin, öğretmen bir yandan
okuldaki rehberlik servisi ile diğer yandan öğrencilerinin aileleri ile yakın ilişkiler geliştirerek, sistemin öğelerinden yararlanabilir. Böylece, hem eğitim sorunları
karşısında yalnız kalmaktan kurtulur hem de eğitim sistemini etkileyen öğelerin
katkılarını bütünleştirir.

