Sınıf Yönetimi ve Öğretmen Yeterlikleri
Nitelikli, üretken, bilime ve sanata değer veren, toplumsal değerlerimizi
özümsemiş bireyler yetiştirebilmemiz, bizim niteliklerimize ve sahip olduğumuz
yeterliklerin farkında oluşumuza ve bunları sürekli olarak geliştirme çabamıza
bağlıdır. Eğitim öğretim sürecinin çok değişkenli ve karmaşık yapısı nedeniyle,
meslektaşlarımızın gelişim alanlarını belirlemede güçlük çektiklerini bilmekteyiz.
Bu değişkenler arasında öğretim programları, okulun fiziksel koşulları,
öğrencilerin bireysel özellikleri ve en önemlisi öğretmenlerin farklı niteliklere
sahip olmaları sayılabilir.
Öğretmenin kendi gelişim alanını belirleyip, bu alanda gelişimini sağlamak için
sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları içeren “Öğretmenlik Mesleği
Genel Yeterlikleri” ve ilköğretim kademesi öğretmenlerine yönelik “Özel Alan
Yeterlikleri” geliştirilmiştir. Bunlardan Özel Alan Yeterlikleri, alanınıza özgü
olarak, sizlere gelişim hedefleri göstermek için hazırlanmıştır. Genel ve Özel Alan
Yeterlikleri bir bütün teşkil eder ve birlikte değerlendirilmeyi gerektirir.
Geliştirilen Özel Alan Yeterliklerinde;
✓ yeterlik alanı,
✓ kapsam,
✓ yeterlikler,
✓ performans göstergeleri,
bulunmaktadır.
Her bir yeterlik için, A1, A2, A3 olarak düzeylendirilen performans göstergeleri
belirlenmiştir. Performans göstergelerinde ilköğretim programları esas
alınmıştır.
A1 düzeyi: Öğretmenin öğretim programına ilişkin uygulamalarındaki farkındalığı
ile öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olduğu temel bilgi, beceri ve tutumları
gösteren performans göstergelerini içerir.
A2 düzeyi: Öğretmenin A1 düzeyindeki bilgi ve farkındalığının yanı sıra, öğretim
sürecindeki uygulamalarında edindiği mesleki deneyimlerle programın gereğini
yerine getirdiği, uygulamalarını çeşitlendirdiği, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate
aldığı performans göstergelerini içerir.
A3 düzeyi: Öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiği uygulamalarını, öğretimin farklı
değişkenlerini de göz önünde bulundurarak özgün bir şekilde çeşitlendirmesini
gerektiren performans göstergelerini içerir. Bu düzeydeki performans
göstergelerine sahip olan öğretmen, özgün yorumuna dayalı yeni uygulamalarla

alanına katkı sağlayabilir; meslektaşları, veliler, sivil toplum kuruluşları ve diğer
kurumlarla sürekli işbirliği yapabilir.
A3 düzeyi, A2 ve A1 düzeylerini, A2 düzeyi de A1 düzeyini kapsar.
Performans göstergelerinin A3 düzeyi, en üst düzey olarak gösterilmişse de
gelişimin üst sınırı değildir.
Özellikle sınıf yönetiminden öğretim liderliğine doğru evirilen anlayış içerisinde
hem genel hem de özel alan yeterlikleri son derce önem taşımaktadır.

