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TURKÇE OGRETlMINE BIR UYGULAMA 

SAHASIOLARAK BELiRLi GÜNLER VE 

HArrALARıN KURAMA ETKiNLiKLERi 
All GÖÇER" 

Giriş: 

Bilgi toplumunda toplum içinde bütün bireylerin en önemli becerileri 
öj7enmeyi ö~eleridir. ögrenmeyi ögrenme, en yalın haliyle mevcut bilgi
leri kullanarak yeni durumlar için gerekli bilgiyi kendi kendine üretebilmek 
demektir (büyükbaş2DDD). Bundan da önemlisi edinilen bu bilgileri ye.ri ve 
zamanı gelince kullanmak, ge.reken davranışlan gösterebilmektir. 

Okullarırıuzın görevleri arasında önemli bir yer tutan ders dışı etkinlik
ler öj7etmenin bireysel teşebbüsleri ile renklenen, ö~ncide ilgi ve istek 
uyandıran ve en önemlisi ö~nciye sorumluk almasını, görevi yerine getir
mesini ve başarının haklı sevincini yaşamasını saglayan etkinliklerdir. Ö~t
menlerin rehberliginde ö~ncilerin bilgi edinmelerine, edinilen bilgilerin 
davranışa dönüştürülmesine önemli fırsatlar yaratan belirli günler ve hafta
lann kutlama etkinlikleri süreklilik arz eden, farklı bilgi, beceri ve davranış
lar gerektiren egitim etkinlikleridir. Bu bakımdan öj7encilerin yeteneklerini 
ortaya çıkarmaları ve çeşitlendirmeleri için önemli bir uygulama alanıdır. 

• Fonnatör Türkçe ög<etmeni; Atatürk üniv. Sos.BiI.Enst. Türkçe Ög<etmenligi 
Doktora Ö~rencisi. 
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Hemen hemen her hafta okullanmızda bu etkinliklere yer verilmekte
dir. Gerek sıruf düzeyinde gerekse okulca kutlanacak "Belirli Günler ve Haf
talar"; egitsel kol toplantıları, dramatize çalışmalan, müzikal etkinlikler, söz 
koruları, sportif müsabakalar, satranç karşılaşmaları, sını.flar yada okullar ara
sı bilgi yarışmalan ve çeşitli beceri yarışmalan ... vb. gibi ders dışı etkinlikler
den biri, belki de en önemlisidir. Belirli Giinler ve Haftalar kapsamında ele 
alınıp işlenecek bir etkinligi diger ders dışı etkinliklerle zenginleştirmek, on
larla uyumlu bir biçimde kutlama programına almak, kutlarıılacak olan gü
nün amacına uygun hareket etmiş olmanın yanında, ögrencilerin farklı yete
neklerini ortaya koyup geliştirmeleri için önemli fırsatlar sımmaktadır. 

Başkalarının olumlu tepkiler vermesine yol açabilecek ve olumsuz 
tepkileri örıleyebilecek becerilere sahip olmak birey için oldukça önemlidir. 
İnsan, başkalarıyla etkileşimi mümkün kılacak sosyal açıdan kabul edilebilir 
olan davranışlara genelolarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır. Sos
yal beceriler bireyin yaşamında önemli bir role sahiptir, çünkü diger insan
larla iletişimde bulunmayı kolaylaştıncı önemli bir özelliktir. (Yüksel, 2000) 

Okulun egitsel işlevi artırılarak sosyal ve kültürel egitime agırıık ver
mek ögrencide ileri davranış modelleri oluşturmanın en önemli yoludur. 
Ders dışı egitim etkinlikleriyle ögrencilerde ifade ve beceri yönünden geliş
me saglamasına uygun ortamı hazırlamanın en etkili yolu orılann belirli 
günler ve haftaların kutlama etkinliklerinde görev almalamu saglamaktır. 

Durum 

İlköğretim Kurumları Yönetmellgi'nin 11. maddesinde: "Egitici çalış
malar zonırılu olup ögretmenin gözetimi ve rehberliginde 'İlkokul, Ortaokul, 
Lise ve Dengi Okullar Egitici Çalışmalar Yönetmeligi'ne göre yürütülür. Sa
lonu bulunmayan okullarda büyük dersliklerden biri egitim ve ögretimi ak
satmamak kaydı ile bu işler için kullarıılabilir. Okul salonunun sosyal ve egi
tici etkinlikler yönünden çok amaçlı olarak kullanılması için belli hedef ve 
davranışlar sıralanmıştır. Bunların birkaçı aşagıda sıralaruruştır: 

• Kendine ve başkalarına güvenebilme 
• Kendini arılayabilme, yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararı-

na kullanabilme, 

• Ferdi girişimde bulunup, bunun başanh bir şekilde sürdürebilme, 
• Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde arılatabilme, 
• Sosyal ilişkilerinde arılayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme, 
• Gurupça verilen görevleri tamamlamak için isteki çalışabilme ve 

guruba karşı sorumlu olma, 
• Çevresindeki sonırılarla ilgilenme, burıl.arın çözümü için projeler 

geliştirme ve yürütme .... 
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Zikredilen hedef ve davraruşlan istenilen ölçüde gerçekleştirebilmek 
için okullarda -birçok imkansızlık ve engellere ragrnen- gerekli gayret göste

rilmektedir. Bu am.açla gerçekleştirilecek etkinlikler okul idaresinin bilgisi 
dahilinde, Milli Eğitim Bakanlığı'run hazırlamış olduğu "Eğitici Çalışmalar 
Yönetmeliği" doğrultusunda ve öğretmenin bireysel çalışma ve yara balı
ğıyla geliştirip uygulamaya koyacaj:;ı yeni tekniklerle yürütülmektedir. An
cak bu gün okullanmızdaki çalışmalara baktığımızda şu aa tablo ile karşılaş
maktayız: Gerek okul idareleri ve ögretmenler gerekse öğrenciler ve aileleri 

okuldaki bu eğitim çalışmalarına önem vermemekte, ezbere dayalı öğretime 
gösterdikleri itinayı bu eğitim etkinliklerirıe göstermernekte ve ikinci Plana 
itmektedirler. Halbuki, bu etkinlikler ögretim programlarına uygun bir şekil
de yürütüldügünde derslerirı işlenişindeki eksikleri tam.amlayan, ögretilen
leri pekiştiren, ögrencilerin aktif bir şekilde rol almalarını saj:;layan ve öğı-e
nilenlerirı ögrenci belleğinde uzun müddet kalmasını (kalıa öğrenme) saj:;la
yan önemli etkirıliklerdir. Dahası, bu etkirılikler sayesirıde öğrenci günlük 
hayabnda lüzum1u olan davraruşları kazanabilecek, meramını en iyi bir şe
kilde dile getirerek iletişimini saj:;layabilecektir. Bu etkirıliklerirı sürekli olına

sı da bu kazanımlar için önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Bu ba~lam.da 
ögrencilere davranış kazandırmaya yönelik faaliyetlere eğitim-öj:;retim çalış
malarının her aşam.asında yer verilmesi; ögrencilerirı bulunması gereken se
viyeyi yakalayabilmesi ve gelecej:;e hazırlanmasında azımsanmayacak bir 

öneme sahiptir. 

Dünün eğitimcileri ve okullan üzerirıde ne kadar durulmuşsa, bugü
nün öj:;rencilerirıe de o kadar önem verip onları merkeze alarak eğitim çalış
malarımıza yön vermeliyiz. Böyle davrandığımızda ne geçmişe ait pişmanlık 

içirıde oluruz nede gelecej:;e ait kaygılar taşırız. 

Öğrencilerin edindikleri davranışlan sosyal aktivitelerde gösterme im
kanı buldukça yeni davraruşlar sergilerneye istek ve cesareti artacakbr. 2002-
2003 eğitim yılında 7 . sınıf ögrencilerime sorduğum "Sosyal Aktivitelere Katıl
manın Eğitim Açısından Önemi Nedir?" soruya aldığım cevaplan sizlerle pay
laşmak istiyorum. Fabna Kaya "Etkirıliğin Etkisi" başlıklı yazısında şunlara 
değiniyor. "Herkesirı bildiği gibi sosyal faaliyetlere kablmak ögrenci başan

sında etkilidir. Ögrencide görevalma istek ve cesareti oluşturur ..... " Sevda 
Dönmez. "bir öğrenci ögretmene bir soruyu sormaktan kaçınıyorsa böyle et
kinliklere kablmalı, kendine olan kuşkusunu abnalı, kendine olan güvenini 
ortaya çıkarmalıdır. Etkirıliklerde kendi kendine bir şeyler başaran ögrenci 
içindeki güven kıvılarrunı ortaya çıkarıp okulda aldığı görevleri yerirıe geti
rebilir." Ayşegül Teke ise; "Sosyal etkirıliklere kablınca içimizde güven, cesa
ret, bir işi başarınanın mutlulugunu hissederim. Bu bende pozitif etki yarabr 
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ve her işte aynı istek ve güveni duyarım ... sosyal etkinliklere katılmak öğren
ci başarısı açısından önemlidir ... " 

Durum böyle olunca okullarda her öğrencinin eg-itici çalışmaların yer 
almasının içinde yer almasının sag-Iarıması gerekir. Bunun için eg-itsel kol fa
aliyetleri ve belirli günler ve haftalarııı kutlama etkinlikleri bulunmaz birer 
fırsattır. 

Yöntem 

"Eg-i tici çalışmalar okullarda eg-itsel kollar adıyla bilinen dersler dışın
da eg-itirnin amaçları doğrultusunda, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve kişilig-ini ge
liştirmek amacıyla yapılan pıanıı etkinliklerdir" (binbaşıoğlu, 1986). Okulda 
bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi idarecilerin ilgi ve destekleriyle öğretme
nin istek ve gayretine bağlıdır. "Yönetici, ders dışı etkinliklere, hiç değilse, 
derslere verilen önem kadar, önem vermek gerektig-inin bilincine varmış ol
malıdır. Yönetici ve onun yardımcıJan, bu konuyu ne kadar benimser, bu ko
nuda ne kadar anlayışlı olursa, başan oranı da o kadar yüksek olacaktır. Bu 
nedenle, çalışma ortamını iyi hazırlamak gerekir" (Binbaşıoğlu, 2000). Hazır
lanan ortamı en iyi biçimde değerlendirmek ve azami yarar sağlamak için 
öğretmenin yoğun bir çalışma temposu yakalaması gerekir. Mevcut imkanla
rı kullanarak öğrencilerin edirımeleri gereken bilgi ve kazarımaları amaçla
nan becerileri sağlayıcı etkinlikleri, kendi yaratıcılı/p ve geliştireceg-i teknik
lerle öğretmenin gerçekleştirmesi gerekmektedir. "Öğretmen, öğrencilerin 
gerek bireyselolarak, gerekse kürnece yapacakJan etkinliklerde onlara reh
berlik yapacaktır. Aslında eski okul ile yeni okul arasındaki en önemli ayrım 
da budur. Bu nedenle, öğretmen, ders dıŞı etkinliklerdeki ödevini, temel 
ödevlerden saymalıdır. Her öğretmen, rehberlig-ini yapaca/p ders dışı etkin
Liklere özel bir ilgi duymalıdır. Böyle olmazsa işler bir angarya gibi görülür. 
Bu çalışmaları yürüten ög-retmenlerin önce demokratik tutum ve davranışlar 
içinde bulunması ve öğrencilerine de bu bakımıardan örnek olması gerekir 
(Binbaşıog-ıu, 2000). Bu bağlamda her öğretmen yaptı/p her hareketi, attı/p 
her adımı şuurlu yapmak durumundadır. Öğretmenler etkinliklerin bizzat 
yürütücüsü olmaktan çok öğrencileri yönlendiren, onlara bu çalışmalarında 
rehberlik eden bir konumda olmalıdır. Özellikle ög-retmenin öğrencilerine ve 
onların görüşlerine deg-er vermesi ve bunu hissettirmesi, yasaklayıcı tutum 
yerine ikna edici ve samimi olması ög-rencilerde amaçladı/p davranış deg-işik
lerini çok daha kısa sürede gerçekleştiğini görecektir.Çürıkü böyle davranan 
öğretmeni ög-renci sevecek, onun istediklerini yapmaktan zevk alacaktır. 

Bilgin yayıcısı öğretmen, ög-retme etkinliklerinin düzenleyicisi öğret
mene; sınıfta tek karar veren kişi durumundaki öğretmen, dig-er ög-retmen
lerle ve öğrencilerle birlikte tarar veren kişi durumundaki öğretınene; kont-
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rol edici öğretmen, düzenleyici, öğrencinin ihtiyaçlarına eği1en kişi (Can, 
1997) niteliklerine sahip olan öğretmenler sosyal faaliyetlerde başanyı yaka
lamada önemli artılara sahiptir. Etkinlig-i gerçekleştirecek olan öğretmen be
lirli günler ve haftalarm kutlama zamanından 15-20 gün önce yürütmekte 01-
dug-" eg-itsel kol toplantısında ögrencilere duyurur. Eg-itsel kollarda her sınıf 
ve şubeden öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler kol ög-retmeninden aldık
Ian bilgileri kendi sıruflanna duyurmakla görevlidirier. Böylelikle kutlarula
cak olan belirli günler ve haftaların tüm okul öğrencileri tarafından bilinmesi 
sag-Ianrnış olur. Ayrıca duvar gazetesinin duyuru köşesinde de gerekli açık
lamalara yer verilir. 

İlköğretim 1. sınıftan 8. sırufa kadar böyle bir etkinlikte görevalmak is
teyen öğrenciler buldukları her fırsatta görevalmak istediklerini öğretmenle
rine bildirirler. Öğretmene ulaşamayan öğre;'ciler de bu isteklerini sınıfların
da bulunan görevli arkadaşları vasıtasıyla ulaştırabilirler. 

Bu ög-renciler ya öğretmenlerinin söyledig-i kaynaklardan ya da kütüp
hanelerden araştırma yaparak o hafta işlenecek belirli günler ve hafta/arla ilgi
li yazı, şiir, güzel söz, piyes, monolog, dramatize edilebilecek fıkra ... vb. do
küman te.min edip okula getireceklerdir. Öğretmen yiirütmekte oldug-" eg-it
sel kol çalışmalarıyla birlikte ve duyııracag-ı bir tarihte toplantı yaparak gö
revalmada istekli olan bu öğrencilerin hazırlıklarıru kontrol eder. Program
da yer alacak çalışmaları tespit ederek görevlendirmede bulunur. 

Hazırlanan programın sunuculug-ıınu yapmak üzere bir kız bir erkek 
olmak üzere iki öğrenci belirler. Artık işleri kendisi yürütmekten çok rehber
lik ederek öğrencilerin yürütmelerine imkan sag-lar. Kutlanacak olan belirli 
gün ya da haftanın bu hazırlıklan program sunulmadan önce yapılarak pro
valarla gözden geçirilir. Gerekli düzenlemeler yapılır. Öğrencilerin çalışma

larından dolayı taktir edilerek yüreklendirilmesi kendilerine güvenmeleri ve 
görevlerini en iyi biçimde gerçekleştirmeleri için önemli ve gereklidir. Hazır
lıkları yapılan etkinlik günü gelince tüm okul öğrencilerinin izleyebileceg-i 
bir ortamda sunulur. Sahne ve ses düzeneg-inin olması, program içerisinde 
bir piyesin sunulması, kostümler.... izleyen ve sunan öğrencilerin olaya 
odaklanmaları açısından önemlidir. 
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Belirli Gün Ya Da Haftanın Kutlama Etkınliğinde Dikkat Edilecek Di
ğer Noktalar; 

• Her belirli günler ve haftalann kutlanmasının bir program dahilin
de yürütülmesi, 

• Programda öğrencilerin farklı alanlardili bilgi, birikim ve çalışma
lanru surunalanna imkan tanınması (şiir okuma, piyeste rol alma, sunucu
luk .... ), 

• Belirli günler ve haftalarla ilgili yanşmaların(resim, şiir, kompozis-
yon .. . ) düzenlenmesi, 

• Gün ya da hafta ile ilgili kısa bir film, program izlettirilmesi, 

• Gezi düzenlenmesi(Halk kütüphanesi, tiyatro, müze ... ), 

• Belirli günler ve haftalar ile ilgili çalışmaların okul ya da sınıflardili 
Aylık Duvar Gazetesi'nde yayunlanması, 

• Gün ya da hafta ile ilgili ulusal / yerel basından seçilen resim ve ya-
zıların yayınlanması, 

• Gün ya da hafta ile ilgili münazara çalışmalarının düzenlenmesi.. .. 

Bir Uygulama Örneği: "Kütüphane/er Haftası" 

• Kitaplık kolu üyeleri ile toplantı düzenlenmesi; öğrenci kutlama ko
mitesinin seçimi, görev dagıIımı (sunucu, konuşma yapacak, şiir okuyacak, 
piyeste görevalacaklar .. . ), 

• Yapılacak etkinliklerin bölümlerinin tespiti, 

• Yapılacak çalışmanın tüm okul öğrencilerine (katılmalarmı sağla

mak için) duyurusunun yapılması, 

• KaWımlar göz önünde tutularak programın oluşturulması; görev 
alacaklann tespiti, 

• Programın sunulması, 

• Program sonunda yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin veril-
mesİ... 

Bütünleyici Çalışmalar 

Çalışmalann ve dereceye giren eserlerin Ayıı Duvar Gazetesi'nde ya
yun1anması, 

Kütüphanelere gezi düzenlenmesi, 

Kütüphane ve kitap konulu piyes sunulması; film,program .. . izlettiril-
mesi, 

Münazara çalışmaları (Çok gezen mi, çok okuyan rru iyi bilir?) 
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Kazanımlar 

Dört temel becerinin geliştirilmesi yönünden bakıldığında bir belirli 
gün ya da haftanın kutlama etkinli~ çerçevesinde, ögrencilerin azımsanama
yacak ölçüde kazanımları olduğu görülür. Anlama (okuma ve dinleme) ile 
anlatma (konuşma ve yazma) becerilerinin kazandırılması bakımından 

önemli bir fırsattır. Bir eg-itim-ögretim yılı boyunca gerçekleştirilen belirli 
gün yada haftaların kutlama etkinliklerinin yirminin üzerinde olması, bu ça

lışmaların dört temel becerinin geliştirilmesi ve Türkçe e~tirnine bir uygula
ma alanı niteli~ taşıması açısından yadsınamayacak öneme sahiptir. Bunun 
için bu etkinliklere gereken önem verilmeli; dilimizin ög-retilmesi için eşsiz 
uygulama alanı olduğu unutulmamalıdır. 

Okuma becerisi ve bu beceriyi geliştirecek çalışmalar açısından bakıl
dığında belirli gün ve haftaların kutlama etkinliklerinde görevalmak isteyen 
ögrencinin bilgi toplama amaayla yöredeki kütüphanelere gitme, araştırma 
yapma ve en önemlisi okuma alışkanlıg-ı edinmede önemli bir yere sahiptir. 
Bir ögrencinin kaynak kitaplardan yararlanma alışkanllg-,. kazanması azım
sanmayacak bir e~tim etkinli~dir. Derledi~ bilgileri programda aktarmak 
için söylenen haz1rhk döneminde sesli / sessiz okuma çalışmalan yaparak ha
zırlarur. Bir toplulug-a elindeki metni okuması, ög-<encilerin ileride metne 
bag-lı kalmadan karşısındaki toplulug-a yapacag-,. konuşmanın alt yapısıru 
oluşturmak demektir. Dolayısı ile okuma ile konuşma becerisi birbirini bü
tünleyen becerilerdir. Bu becerileri geliştirecek etkinli.klere her öğrencinin 
mutlaka katılması sağlanmalı, bunun için ög-<enciler teşvik edilmelidir. Me
ramıru anlatabilme bizim toplumumuzda istenilen seviyede değildir. Bir me
selesini halletmeyi, bir iste~ni dile getirmeyi göz önüne aldığuruzda toplu
mumuzdaki bireylerin zorlandıklarına şahit olınaktayız. Bunun sebebi i1köğ
retimde öğrencilerin sınıf ya da okul arkadaşlarının karşısına geçerek bir ko
nuda düşüncelerini açıklaması bir konuşma yapmamış olınasıdır. 

Ög-<encilerin kendilerine verilen görevi ya da konuşmayı de~şik kay
naklardan yararlanarak hazırlaması onun yazma becerisini geliştirecek en 
önemli çalışmalıdır. Kutlanacak belirli gün ya da hafta ile ilgili bir kompozis
yon yazma, bir şiir yazma öğrencilerde görınek istenen önemli davranışlar 
arasındadır. Bu şekilde etkinliklere katılan ög-<encilerin edinmiş oldukları öz 
güven sayesinde ögrenirn hayatlarırun ileriki aşamalarında çok daha önemli 
çalışmalar içerisinde olacakları, başarıdan başarıya koşacakları beklenen bir 
aşamalarında çok daha önemli çalışmalar içerisinde olacakları, başarıdan ba
şarıya koşacakları beklenen bir durumdur. Arkadaşları tarafından hazırlanan 
bir programı dinlemek, bir piyesi izlemek tüm okul ög-<encilerinin dinleme 
ve izleme becerisi kazanmaları için önemli fırsatlar kazanmaları için önemli 
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fırsatlar sunmaktadır. Kutlanmakta olan belirli gün ya da hafta ile ilgili ko
nuşmayı dinlemek, konuşmacının jest ve mimiklerini gözlemek, sunulan pi
yesi dikkatini dağıtmadan izlemek öğı"encilerde bu alışkanlıklan oluşturma
da önemli bir aşamadır. 

Öğı"encilere Kazandınlacak Dig-er Davranışlar 

1. Ög-rencilerin sorumluluk alma ve yerine getirme alışkanlıkları ka-
zanması, 

u . Birlikte çalışma, gurup içinde görevalma ve çalışma alışkanlığı 
kazanma, 

LLL. Toplumsal görev ve sorumluluk bilincinin gelişmesi, 
iv. Çalışmalar sonunda öz güven duygusu gelişir, meden; cesaretler ar-

v. Hak arama, karşısındakinin hakkına saygılı olma alışkanlığıru ka-
zanma, 

vi. Çevrelerindeki insanlarla iyi iletişim içerisinde olma, 
vii. Sahip olduklan yeteneklerini keşfeder ilerletmenin çabası içeris i

ne girme ... 
viii. Bilgiyi arayan, bulan, hayatında kullanan birey nitelig-ine kavuş-

ma, 
ix. Özgür düşiinen, sorgulayan, yeni fikirler tireten düşünce yapısıru 

sahip olma, 
x. Etrafındaki kişilere ve onların fikirlerine saygı duyma, 
Xl. Kendine güvenme; karşılaşbkları sorunları çözebileceklerine 

inanma, 

xll . İyimser, hoşgörülü ve içten davranışlar sergileme ... .. 

Sonuç ve öneriler: 

Ders dışı etkinlerin en önemlilerinden biri olan belirli günler ve hafta
ların kutlama etkinliklerine gereken önem verilmeli ve etkinliklere miimkün 
oldug-u kadar fazla öğı"encinin katılımı sag-lanmalıdır. Bu tiir çalışmaların, 
edinilen bilgileıin davranışa döniiş(tiirül)mesinde önemli bir uygulama ala
nı oldug-u unutulmamalıdır. 

Öğı"encilerin bireysel farklılıklarının ortaya çıkarılması, mesleki kişi
liklerin geliştirilmesi, edinilen bilgilerin davranışa dönüştürülmesi ve bunla
rın kalıcılıg-ının sag-Ianrnası için bu eğıtim etkinliklerine gereken önem veril
melidir. 

Ög-rencilere bu etki.f'Jiklerde görevalmakla kazanımlarının neler ola
cağı sezdirilmelidü. 
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Türkçe Ögt-etimine Bir Uygulama Sahası Olarak Belirli Günler ve Haftalann ... • 

Etkinlikte görevalan her ö!!;rencinin taltif edici sözlerle cesaretlendiril
meleri gerekir. 

Belirli günler ve haftalann kutlama etkınlikleri, Türkçe derslerinde he
deflenen amaçlar do!!;rultusunda bilgilendirmeye imkan tanıdııP gibi ö!!;reni·· 
len bilgilerin günlük hayatta kullarulmasına (bilginin davranışa dönüştürül
mesine) de önemli katkıları olan bir egzersiz çalışmasıdır. Bu açıdan bakıldı
ıPnda bu etkinlikler hedef davranışların kazandınlması için uygun bir zemin 
ve bir prova çalışmasıdır. 

Öıı;retmen, öıı;rencileri kütüphanelere göndererek işlenecek belirli giin
ler ve haftalarla ilgili yazı, şiir, güzel söz, piyes, monolog. dramatize edilebi
lecek fıkra .. . vb. doküman teminine yönlendirilesi, öıı;rencilerde araştırma ye
tenejı;inin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. 

İlkö!!;retimden başlayarak egitim kurumlarının her aşamasında uygu
lamaya yönelik e!!;itime a!!;ırlık verilmeli ve bunda öıı;rencilerin ilgi, istek ve 
yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kollektif çalışmanın önemi kavratılmalıdır. Özellikle ilköıı;retim ı. ka
demesindeki öıı;rencilerin işbi,·likli öğrenme (gurup çalışması) ile "ben" anlayı
şından "biz" ruhunu yakalamalarına uygun ortam hazırlanmalıdır. 

Bir sosyal etkinliklerde görev alıruş ve bunu yerine getirmiş ögrencile
rin bu etkinliklere istejı;ini artırmak için ödül sisteminin iyi işlemesi saglan
malıdır. 

Ö!!;rencilere mutlaka araştırma görevi verilmeli, çalışmaların kontrolü 
yapılınalıdır. 

Kazandınlacak davranışlar ve bunların günlük hayatta ne işe yaradııP 
ögrencilere kavratılınalıdır. 

Ö!!;rencilerin ilgi, istek ve yetenekleri dogrultusunda yönlendirmeye 
a!!;ırlık verilmeli; bunun 8. sınıftan sonra degil de 5. sınıftan sonra yapmamn 
şartları oluşturulmalıdır. 

Ö!!;rencilere hoşgörü kavı·anunı bizzat davranışlarda tanıtmalı, onların 
yaptıkları yanlışlıkların yanında gösterdikleri başarılarına da dejı;inerek ilti
fa t edilmelidir. 

Çok büYÜ.k oranda olan okul çagındaki genç nüfuzumuzun nitelikli 
bireyler olarak yetiştirilmesi için fırsat eşitlig;. saglanmalıdır. 

Bu giin okullar bilgi aktarma fonksiyonunun yerine bilgiye ulaşmanın 
yollarını kavratma işlevini devreye sokarsa öıı;rencileıirnizde istenilen ileri 
davranış modelleri daha kolay oluşturulabilir. Bunu gerçekleştirmenin en et-
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kili yolu ve ortamı da öğrencilere sorumluluk verip uygulamalanna imkan 
sajı;lamakm. Bu da ejı;itsel çalışma ve sosyal etkinliklerle olmaktadır. 

Okullanrruzda öjı;rencilerin boş zamanlarııu en iyi biçimde degerlen
dirmeleri için sosyal faaliyetler düzenlenmeli, her öğrencinin bu faaliyetin 
içinde yer alması sajı;lanrnalıdır. 

Sosyal faaliyetlerde öğrenciler görevlendirilirken 1. kademe (1-5); 2. 
kademe (6-8) ayrımı yapmadan bütün öğrenciler fırsat eşitlijı;inden yararlan
malıdır. 

Özel yetenek gerektiren faaliyetlerde görevlendirilecek öğrencilerin 
seçim.i öjı;retmenler arasındaki etkileşim ve bilgilendirmenin ışıjı;ında yapıl

malıdır. 

İlköjı;retim müfettişierinin yaptıjı;ı denetimlerde yapılan sosyal faali
yetlerin de göz önünde bulundurulması, öğrencide gözlemlenen davranış 
dejı;işiklerinin farkına varılarak taktir edilmesi bundan sonraki etkinliklerin 
armılmasında büyük önem taşımaktadır . 

• 
Ayrıca bu tür sosyal faaliyetleri yürüten ya da yürütmekle görevlenıli

rilen öjı;retmenlerin çalışmalan taktir edilmekle birlikte onlan teşvik ed ecek 
ek ders ücreti uygulamasına geçilmelidir. 
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