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ÖN SÖZ
Okullar, hepimizi etkileyen bir öğrenme ve yaşama alanıdır.
Bununla birlikte, son çeyrek yüzyılda okullar, asli işlevini kaybederek, öğrenciler tarafından çok da hoşlanılmayan soğuk mekanlar
ile diploma dağıtan merkezler haline gelmiştir. Bir başka ifade ile
okullar, iyi ve sorumlu insan yetiştirme işlevinden hızla uzaklaşarak
akademik başarıyı ön plana çıkaran, insani değer ve sorumlu insan
yetiştirme hususunu ihmal eden bir noktaya gelmiştir.
Öğrencilerin kendilerini tanıma ve potansiyellerini fark etmeleri için okul bir araçtır. Bireyin kendisini tanıması ve kendinin farkında olması temelde bir iletişim sorunudur. İnsanı
tanımak ve anlamak, göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Bununla birlikte okulların varlık nedeni; iyi ve sorumlu insan yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için okul, insanlara yaşamdaki
bağlantıları görmelerini sağlar ve temel yaşam becerileri kazandırır.
Bu açıdan bakıldığında okul, nitelikli bir yaşam için bir tür iletişim platformudur.
Elinizdeki bu eser, “Okul yaşamı ve sınıf içi öğrenmelerinin özünü iletişim oluşturur.” varsayımı ile yazılmıştır. Okulun daha yaşanılır ve nitelikli olmasının yolu iletişimden geçer. Birçoğumuz iletişimin önemine inanmamıza rağmen temel
iletişim becerilerine sahip değilizdir. Öğrencilerimiz okuldaki
zamanlarının büyük kısmını öğretmen ve yöneticileri dinleyerek geçirmelerine karşın onlara dinleme konusunda hiçbir şey
öğretmeyiz. Sözünü ettiğimiz bu ve benzeri sebeplerden dolayı okullarımızın “Etkili İletişim Becerileri” hususunda bütün
üyelerinin yetiştirilmeleri/geliştirilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Elinizdeki çalışma, bu konudaki boşluğa mütevazı bir katkı
sayılmalıdır. Kitapta iletişim konusu ana hatlarıyla ve örneklerle
açıklanmaktadır.
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Okul yöneticileri ve çalışanları bu kitaptaki ipuçlarından
yola çıkarak kendi iletişim becerilerini, etkinliklerini ve programlarını geliştirebilirler.
Birinci bölümde, iletişim ve yaşam arasındaki ilişki; ikinci
bölümde, iletişim kavramı; üçüncü bölümde, iletişimin bazı teorik temelleri; ve çatışma arasındaki ilişki örneklerle açıklanmaya
çalışılmıştır. Dördüncü bölüm okuldaki iletişimin özündeki öğrenci ile iletişimi işlerken beşinci bölüm okul ortamında müzakere ve
tartışma yöntemlerini açımlamaktadır.
Ekler kısmında ise okulunuzda uygulayabileceğiniz “Etkili
İletişim” programına yer verilmiştir. Söz konusu bu programı
okulunuz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlayabilirsiniz. Son olarak şunu belirtmeliyiz ki hiçbir çalışma mükemmel değildir, iyileştirilmesi için eleştiri ve önerilere ihtiyacı vardır. Geribildirim,
öneri ve katkılarınızı bize bildirirseniz, iletişime ve yaşama devam
edebiliriz.
Yunus Emre (d. 1240-ö. 1321) der ki:
Sözünü bilen kişinin,
Yüzünü ağ ede bir söz.
Sözünü pişirip diyenin,
İşini sağ ede bir söz.
Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı.
Söz ola ağulu aşı,
Bal ile yağ ede bir söz.
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Uçak kazaları, genellikle karayollarındaki kazalardan daha
çok ilgi çeker ve çoğu kez uluslararası bir nitelik kazanır. Nitekim
12 Mayıs 2010 günü Libya’da meydana gelen uçak kazasında
bazı haber kaynaklarına göre 102, bazılarına göre 103 kişi öldü.
Bir mucize yaşandı: Kazada, Rubens’in -9 yaşındaki Hollandalı
bir çocuğun- kurtuluşu, bütün dünya için insancıl bir ilgi ve yaşama yönelik anlamlı bir sevinç konusu oldu.
Kilometrelerle tanımlanabilecek geniş bir alana dağılmış enkaz ve ceset arasında çalışan kurtarma ekipleri; etrafa saçılmış
uçak parçaları, dağılmış eşyalar, her an bir patlama ya da yangın
tehlikesi ile dolu ortamda Rubens’i nasıl fark ettiler?
Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz? (Lütfen not ediniz.)

İlk akla gelen üç olasılık: Görevliler, cesetleri kontrolleri sırasında çocuğun nefes aldığını duymuş olabilirler. Rubens, bir şekilde kıpırdamış veya bir ses çıkarmış, örneğin inlemiş olabilir.
Önemli sonuç: Rubens dışarıya dönük bir mesaj verdi; alanda
çalışanlar da bunu fark ettiler; aramalarını, çalışma yöntemlerini,
eylemlerini farklı yöne ve biçime dönüştürdüler ve Rubens kurtuldu; dünyanın ilgi alanına yerleşti. İletişim olgusunu anlamak veya
anlatmak için zorlama tanımlara, dağınık kaynaklara başvurmak
yerine, yukarıdaki gibi günlük ve anlık yaşantılarımızı çözümlemek daha etkili sonuç verebilir. Uçak kazasını açıklarken iletişim
olgusunu özetledik, öz bir deyişle iletişim yaşamaktır ve yaşamın
bütünüdür.

