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ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERDEN İSTEDİKLERİ VE ANKETLER

  

  

1-Öğretmen dersi iyi anlatmalı.

  

2-Arkadaş gibi davranmalı.

  

3-Kötü davranmamalı,dövmemeli,ikaz etmemeli.

  

4-Sınıfla ilgili problemleri çözmeli.

  

5-Çok not kırmamalı.

  

6-Okulun genel eğitim ve öğretimi iyi olmalı.

  

7-Labaratuvar,zengin kütüphane ve güzel bir kantin olmalı.

  

8-Öğrenciyi dövmeden ziyade,disipline vermeli.
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9-Görgü,edeb,ahlak kuralları öğretilmeli.

  

10-Uzun boyluca derdimiz dinlenilmeli.

  

11-Okulda yeterli doküman bulunmalı.

  

12-Dersler öğrencinin anlayacağı şekilde anlatılmalı.

  

13-Öğrenci sıkılmamalı.

  

14-Öğretmen düzenli-tertipli olmalı.

  

15-Her öğretmen kendi branşına girmeli.İlk okul öğretmenleri diğer sınıflara girmemeli.

  

16-Güler yüzlü olmalı.

  

17-İyice öğretme yoluna gidilmeli,kaynak ve notlarla her şey öğretilmeli.

  

18-Futbol sahası yapılmalı.

  

19-Fedakarlık gösterilmeli,dersler sevdirilmeli.

  

20-İdare bizimle ilgili duyuruları bizlere hemen duyurmalı.
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21-İfade özgürlüğü olmalı.

  

22-Kusurlar yüze vurulmamalı.

  

23-Anlamamızı sağlayıcı tekrar yapılmalı.

  

24-Ara sıra ara verilmeli.

  

25-Okullarda bilgisayar olmalı.

  

26-Disiplin eksikliği giderilmeli.

  

27-Dikkat etmemiz gereken şeyler tekrar edilmeli.

  

28-İngilizce ve Din Dersi saatleri arttırılmalı,İş Eğitimi bir saate indirilmeli.

  

29-derse girmeden önce öğretmen öğrencilerle selamlaşmalı.

  

30-Derse zamanında girilmeli.

  

31-Sınıftaki eksikliklerin giderilmesine çalışılmalı.
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ÖĞRETMEN NELER YAPMALI:

  

  

1-Derse hazırlanmalı,hazırlıklı girmeli.

  

2-Öğrencilere sorular sormalı,kendisine soru sorulmasını isteyip,birkaç dakikayı genel
soruları cevablamaya ayırmalı.
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3-Başarısızlıkların ve başarısızların nedeni tesbit edilmeli.

  

4-Rehberlik servisi ve rehber öğretmenlerle diyalogları sıkça yapmaları sağlanmalı.

  

5-Öğrencileri sürekli geleceğe hazırlamalı.

  

6-Ayda bir öğrencileri kontrolden geçirdiğimiz gibi,kendimizide bir kontrolden
geçirmeliyiz.

  

7-Yakınlık göstermeli,dinlemeli ve dinlenilmeliyiz.

  

8-Sevgiyle yaklaşmalı,iyi davranmalı,bazılarıyla ilgilenip bazılarını terk etmemeli.

  

9-Derste sessizlik sağlanmalı,dersi işleyecek ortam hazırlanmalı.

  

10-Herhangi bir yanlışlıkta herkes cezalandırılmamalı.

  

11-İlgi-Bilgi-Sevgi verilmeli.

  

12-Kaba davranılmamalı,derse iştirak sağlanmalı,ilgi olmalı.
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ANKET – 1 –

  

  

60 Kişilik 6.sınıflarda yapılan bir ankette:

  

1-İstediğiniz ve sevdiğiniz meslek nedir?Ne olmak istersiniz?

  

24 puanla Öğretmen,9 puanla Doktor,ve diğer mesleklerden;Marangoz, Polis,Avukat,Sivil
polis,Kaportacılık,Hemşire,Sanatçı,Futbolcu,Şirket sahibi,Bilgisayar Mühendisi,İlkokul
öğretmeni,Komutan,Sağlık memuru olmak istenilmektedir.

  

  

2-Toplumun neye ilgi duymasını istersiniz?

  

10 puan ile Eğitim ve Öğretmenliğe,temizliğe,yardıma,doktorluğa,dürüstlüğe,yararlı
olmaya,sevgiye,sanata,demokratlığa,çevreye,her şey ilgi;siyasetlesağlığa,barışa…

  

  

3-Eksikliğini düşündüğünüz meslek nedir?

  

10 puanla Doktorluk,7 puanla Öğretmenlik ve diğer;fabrikasızlık,bütün

 6 / 8



Öğrencilerin Talebleri

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 15:36 - 

meslekler,itfaiye,berberlik,polislik,mühendislik,çaycılık,işçilik,sanatçılık,hemşirelik,maran
goz,ormancı,tarımcılık,spor,toprak mühendisi,tamirci,okumak,müteahhitlik…

  

  

4-Meslek edinme konusunda neler teklif edersiniz?

  

6 puan ile Dürüstlük,3 puan ile Helal parası olan meslek,en güzeli,sanat,beceriklilik,halka
kulak verilmeli,yardım,öğretmenlik,doktorluk.

  

  

NOT:1-İstenilen ve sevilen meslek önce Öğretmenlik,sonra Doktorluktur.

  

2-Eğitim ve öğretmenliğe ilgi duyulması istenmektedir.

  

3-Eksikliği hissedilen Doktorluk ve Öğretmenlik üzerinde durulması istenmektedir.

  

4-Kazancın helal ve dürüstçe olması teklif edilmektedir.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK
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