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Okul yaşantısında açık ve temiz bir iletişim öğretmen, ebeveyn ve çocuk için oldukça 

önemlidir. Okul ve ebeveynler başarılı bir eğitim yaşantısı için birbirine ihtiyaç duyar. Bunun 

ötesinde öğretmen ve ebeveynler arasında kurulacak kişisel iletişim önemlidir ve okul 

kültürüne katkı sağlamaktadır. İletişim süreç ile ilgilidir. Bir öğretmen çocukla ve ebeveynlerle 

profesyonel bir biçimde iletişim kurmalıdır.  

Süreç: Öğretmen, ebeveyn ve çocuklar işbirliği içinde çalışmak istiyorsa yapılandırmacı 

iletişim hayati önem taşımaktadır (Bolks, 2011). İletişim birçok faktörden etkilenir. Örneğin 

katılımcıların ruh hali, konuşmayı yapan kişi veya günün saati etkili olmaktadır. Hızlı 

geribildirimin mümkün olduğu insanlar arasında doğrudan etkileşim söz konusudur. Kaynak 

bir mesaj gönderir, alıcı mesajı alır ve kaynağa tekrar bir mesaj gönderir ve bu süreç böyle 

devam eder. Bu sürece en olası biçimde rehberlik etmek için öğretmen kullanabileceği farklı 

yöntemlerin farkında olmalıdır. Jutten (2015) öğretmenlerin kullanabileceği sekiz temel iletişim 

tanımlamaktadır. Bu projenin el kitabında söz konusu farklı metodlar açıklanmıştır.  

Bir öğretmenin yeterlilikleri: Bir ilkokul öğretmeni birçok şeyi bilmeli ve yapabilmelidir. Bu 

yetenek, bilgi ve beceriler yeterlilikler alanında yer alır. Kişilerarası, pedagojik, meslekî ve 

örgütsel alanlarda öğretmen bazı özelliklere sahip olmalıdır. Örneğin sınıfındaki çocuklarla 

olumlu ilişkiler kurabilmeli, onlarla etkili bir iletişim sağlamalı, onlara güvenli bir öğrenme 

ortamı sunabilmeli ve onların gelişimlerini tam anlamıyla gerçekleştirmek için etkinlik ya da 

dersleri kolaylaştırabilmelidir. Akranlarıyla ve okul çevresindekilerle işbirliği halinde 

çalışabilmelidir. Bu yeterlilik ebeveynlerle iletişim kurmayı gerektirir ki bu da öğretmenin 

gelişiminin sürekliliği için önemli bir beceridir.  

Çocuklarla İletişim Kurma: Çocuklarla iletişim kurma öğretmenin hem grup hem de bireysel 

düzeyde yaptığı konuşmaları içeren konuşma fırsatlarının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Genç 

çocuklarla konuşmanın en iyi yolu çocuğun yaptığı etkinliğe katılmak ya da yeni bir etkinlik 

başlatmaktır. Bu şekilde öğretmen çocuğun düşüncelerini ve fikirlerini bulabilir. Bu durum 

öğretmenin etkin dinleme, dil düzeyine bağlanma, özetleme, sorgulama ve çocuğun 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma gibi sözel becerilerini gerektirir.  

Ebeynlerle İletişim Kurma: Uygun eğitim bağlamında aile katılımı ilişkilidir. Bu politikanın 

amaçlarından biri de eğitimi şekillendirme ve kendi çocukları için gerekli bakım 

düzenlemelerini yapmada ebeveynlerin konumunu güçlendirmektir. Çocuklar ebeveynlerinin 

okulda katılım gösterdiğini hissettiklerinde daha iyi öğrenmekte ve kendilerini daha iyi 

hissetmektedir. Öğretmen ve ebeveynler arasındaki kişisel iletişim çok önemlidir. Öğretmen 

ebeveynleri paydaş olarak görmeli ve çocuğun gelişimini zenginleştirmek için birlikte ortak ilgi 

göstermelidir. Bununla beraber herkes için en etkili iletişimi sağlamak için gerekli beceri ve 

teknikleri kullanmak da öğretmenin sorumluluğundadır.  

 


