Fact Sheet 9

Öğretmenlik Hoşgeldiniz
Öğretmenliğe hoşgeldiniz
Öğretmen olacaksınız. Küçük yaştan beri bunu hayal ediyordunuz. Üniversiteye gidip yıllarca çalıştınız, stajınızı
yaptınız ve herkes sizin çok iyi bir öğretmen olacağınıza inanıyor. Gençlerle çok iyi ilişki kurabiliyorsunuz ve
çantanız kaynak dolu. Zihin Alışkanlıkları, Altı Düşünme Şapkası, Üst Düzey Düşünme ve daha birçok değişik
öğrenme biçimi hakkında bilginiz var. Çantanız lotus çizelgeleri, KWL’ler, “Y” şemaları, Kılçıklar, Model Haritalama
ve daha birçok araçla dolu.
Sonunda beklediğiniz gün geliyor ve kentin çok dışında 7-12 sınıflarında 1000’den fazla öğrencisi olan ilk
okulunuzdasınız. En sevdiğiniz dersleri, İngilizce ve İnsan Toplumu ve Çevre (HSIE) derslerini öğretiyorsunuz.
Dersler için iyi hazırlık yaptınız. Zil çalıyor ve içeri giriyorsunuz. Kendinize güveniniz var, öğretmenliğe başlayacak
olmaktan mutlusunuz.
Elli dakika sonra sınıftan çıkıyorsunuz, çarpılmış haldesiniz, düşleriniz paramparça olmuş. Peki, ne oldu?
Öğrencilerinizin yarısının okuma yazma sorunu var, üç tanesinin otizm kapsamında bozukluğu var, birkaçı çok
yetenekli, geri kalanlar ‘normal’ gözüküyor. Beklediğiniz bu değildi, izlencede farklılıklar yapmanız gerekecek,
farklılıkları göz önüne alacaksınız, bireysel eğitim programları (IEP) yazacaksınız ve özetle o “mükemmel ders
planı”nı yeniden düşünmeniz gerekecek. Öğretmenler odasına girdiğinizde fark ediyorsunuz ki, yalnız değilsiniz ve
hiçbir sınıf ‘normal’ değil, hepsinde ‘özel öğrenciler’ var. Aslında, kısa bir süre sonra fark edeceksiniz ki bütün
öğrenciler ‘özel’dir ve hiçbir sınıf bir ötekine benzemez. Zamanla öğretiminizi uyarlar, öğrencilerinizi tanır ve
anlarsınız. Artık onlar yalnızca yüzler ya da isimler değildir, gerçek kişilerdir ve hepsinin bir öyküsü vardır.
Bağlantılar kurar, birçok güçlükle yüzleşirsiniz; öğrenmenize devam eder ve beceri ve uygulamalarınızı
geliştirirsiniz.
Yaklaşık 20 yıl sonra, bir gün halâ öğretmenlik yaparken olanlar üzerinde kafa yorarsınız. Karşılaşmış olduğunuz
güçlüklerden ve her öğrencinin getirdiği öyküden hoşlandığınızı fark edersiniz. Ama en fazla da öğrenme güçlüğü
ve engellilikleri olan öğrencilerin size en fazla zevk almanızı ve yaptığınız işle gurur duymanızı sağladığını takdir
edersiniz. Size öğretmenliğin gerçekten ne olduğunu öğreten onlar olmuştur – hiçbizaman bitmeyen, ömür boyu bir
öğrenme ortaklığı.
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