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Bildiri Özetleri

 Meb Onaylı Lise Fizik Ders Kitaplarındaki Soruların Yaşam Temelli Yaklaşıma 

Uygunluğunun Araştırılması

Türkkan GÜLYURDU, 

MEB, gulyurduturkkan@yahoo.com

Ali ERYILMAZ, 

ODTÜ, eryilmaz@metu.edu.tr

Özet 

Bilindiği üzere 2006 Mart ayında MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başlayan 

lise fizik dersi programı geliştirme özel ihtisas komisyonu şimdiye dek yapılmış en kapsamlı lise fizik dersi prog-

ramlardan birini hazırlamış, bu programlar Talim ve Terbiye Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Liseler-

de 2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılında uygulanmaya başlayan öğretim programı ilk mezunu bu yıl verecektir.

Lise fizik ders programlarının diğer ders programlarından önemli bir farkı bulunmaktadır. Bu fark; ülke-

mizde ilk kez fizik dersi programlarında uygulanmaya başlanmış olan ve adına kısaca Context Based (Bağlam 

Temelli) denilen yaklaşıma göre hazırlanmış olmasıdır. Programı hazırlayan ekip Bağlam Temelli yaklaşımı bir 

adım daha öteye taşıyarak “Yaşam Temelli” bir yaklaşımı temel ekseni olarak ders programına yerleştirmiştir. 

Bu yaklaşım kendini kitaplarda konu sunulurken ve soruların tarzında en açık şekilde gösterecektir. Bundan 

dolayı, ders programının yayımlanması sonrasında lise fizik ders kitapları ve TTKB bünyesindeki ders kitapla-

rını inceleme kriterleri yeni ders programına daha doğrusu “Yaşam Temelli” yaklaşıma uyumlu hâle getirilerek 

yeni baştan hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tarafından onaylanan kitaplar bu kriterlere 

göre değerlendirilmişlerdir. Bu kriterler içerisinde konuların yaşam temelli yaklaşıma göre işlenip işlenilmediği 

sorgulanmakta fakat ünite içi ve ünite sonu soruların yaşam temelli yaklaşıma uygun olup olmadığı ise nedense 

sorgulanmamaktadır. Bu durum önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü eğitim ve öğretimin ölç-

me-değerlendirme aşamasında programa uygunsuzluk ortaya çıkmaktadır. 

Bundan dolayı bu çalışmanın amacı; MEB onaylı lise fizik ders kitaplarının birinci baskılarındaki ünite içi so-

ruların ve ünite sonundaki değerlendirme sorularının “Yaşam Temelli” yaklaşıma ne oranda uyumlu olduğunun 

araştırılmasıdır. 

Soru kökü; bir soruda verilenlerin ve sorulanın yer aldığı metindir. Ders programı terminolojisinde bağlam; 

bir konuda öğrencilerin kazanması hedefl enen bilgi ve beceri kazanımlarının kendisiyle ilişki kurularak verildiği 

yaşamdan bir kesittir (Gülyurdu, 2010, s.35). Bağlam Temelli yaklaşım; bilgi ve beceri kazanımlarının bir bağ-

lam üzerinden verildiği öğretim ve öğrenim yaklaşımıdır. Yaşam temelli yaklaşım; bilgi ve beceri kazanımlarının 

öğrencilerin gündelik yaşamlarına dayalı, kültürlerine uygun ve beklentilerini karşılayacak bağlam üzerinden 

verildiği öğretim ve öğrenim yaklaşımıdır. Bu tanımlardan anlaşıldığı gibi yaşam temelli yaklaşım bağlam temelli 

olmak zorundadır fakat bağlam temelli yaklaşım yaşam temelli olmak zorunda değildir. Bağlam ve yaşam temel-

li yaklaşım arasında bazı farklar olsa da bu çalışmada aynı kabul edilecekler ve çalışma boyunca yaşam temelli 

olarak isimlendirileceklerdir. Klasik soru; soru kökü bir bağlamla ilişkili olmayan, soyut kavramlara ve verilere 

dayalı olarak sunulan soru tipidir. 

Yaşam Temelli soru örneği olarak; Söke Ovası’ndan kuzey-güney doğrultusundan geçen karayolunda güney 

yönünde 120 km/h hızla bir taksi ve 80 km/h hızla bir yolcu otobüsü gitmektedir. Taksideki bir yolcu otobüsü 

hangi yönde hangi hızla gidiyor görür  (Kalyoncu, Bektaş, Değermenci, vd., 2009, s.73)

Klasik tipte soru örneği olarak; 4m kütleli bir kaya iç patlama sonucu m ve 3m kütleli iki parçaya ayrılıyor. 

3m kütleli parça yatay zeminde 4metre yol aldıktan sonra duruyor. Buna göre m kütleli parça, duruncaya kadar 

kaç metre yol alır (Kurnaz vd., 2010, s.136)?

Bu çalışma MEB onaylı tüm fizik kitapları üzerinde yapıldığı için evren üzerinde çalışılıyor denebilir. Bundan 

dolayı da her hangi bir örneklem seçimi olmamıştır. Bu kitaplar 9. sınıf için bir MEB bir özel yayınevi, diğer yıllar 

için ise MEB yayınevi fizik kitapları olmak üzere toplam beş adettir. 
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Bu kitapların ünite içi ve sonu soruları MEB Talim Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Komisyonunda da çalışan 

bir üyesi tarafından tek tek, aşağıdaki kriterlere göre analiz edilmiştir. Böylece sorular “Yaşam Temelli” veya “Kla-

sik” olarak iki kategoride sınıfl andırılmıştır. Araştırmada betimsel istatistiklerden biri olan frekans analizi tekniği 

kullanılmıştır.

Soru analizinde kullanılmak üzere bu çalışma kapsamında belirlenmiş olan kriterler iki aşamalıdır. Birinci aşama-

da bağlamı merkez kabul eden kriterler, ikinci aşamada ise öğrenci ilgisini merkez kabul eden kriterler kullanılmıştır.

Bağlamı merkez kabul eden kriterler: Bağlam içeriğinin çeşitli türlerde olmasına göre oluşturulmuş kriter-

lerdir.

1. Güncel olaylar (Yangın, nükleer reaktör kazaları, trafik kazaları, ev kazaları vb.), 

2. Doğa olayları (Meteorolojik olaylar, bitkilerin topraktan suyu emmesi, hayvanların yaşam mücadelesi 

vb.),

3. Gündelik yaşamda kullanılan alet –edevat, araç ve gereçler, makineler (Basit makineler, elektrikli alet-

ler vd.),

4. Fizik dersi kapsamında yapılan deneyler ve gözlemler.

5. Ünlü bir bilim insanının yaşamından bir kesit.

6. Ünlü bir edebî eserden alıntı (Örneğin bir bilim-kurgu eserinden).

7. Yaşamsal bir faaliyet ya da sorun (Spor, tamirat işleri, güzel sanatlar vb.),  

8. Öğrencilerin gerçekleştirmesi muhtemel bir nicel/nitel gözlem,

9. Bir kurum, tesis, fabrika, işletme (Örnek; lunapark, gözlemevi, bilim merkezi vd.),  

10. Gerçek yaşamda mümkün olabilecek şekilde kurgulanmış bir öykü. 

Öğrenci ilgisini merkez kabul eden kriterler (Tekbıyık & Akdeniz, 2010):

1. Öğrenci okuduğunda soru kökündeki özne ya da öznelerden birisinin yerine kendisini koyabilmeli, 

bu mümkün değilse o zaman öğrenci özne ya da öznelerle kolayca empati kurabilmelidir.

2. Soru kökündeki bağlam öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylardan, sosyo-kültürel 

çevrelerinden ve ilgi alanlarından seçilmelidir.

Bu kriterler göz önünde bulundurularak her sorunun yaşam temelli mi yoksa klasik mi olduğu bütüncül bir 

şekilde değerlendirilmiştir. Böylece her kitap için ayrı ayrı her ünite için ünite içi ve ünite sonu sorular sınıfl an-

dırılarak frekans tabloları oluşturulmuştur. Bu tablolardan oluşturulmuş özet iki tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 

1 ünite içi soruların sınıfl andırılmasını sunarken Tablo 2 ünite sonu soruların sınıfl andırılmasını sunmaktadır.

Tablo 1: Ünite İçi Çözümlü Örnek Soru Frekansları

Sınıf ve Yayınevi
Yaşam Temelli Tip

(f )

Klasik Tip

(f )

Yaşam Temelli Soru Yüzdesi

(%)

9 Özel 13 20 39,4

9 M EB 5 13 27,7

10 MEB 13 23 36,1

11 MEB 22 46 32,4

12 MEB 15 35 30,0

Ortalama 13,6 27,4 33,1



3

Bildiri Özetleri

Tablo 2: Ünite Sonu Soru Frekansları

Sınıf ve 

Yayınevi

Yaşam Temelli Tip

(f )

Klasik Tip

(f )

Yaşam Temelli Soru Yüzdesi

(%)

9 Özel 38 209 15,4

9 MEB 65 195 25,0

10 MEB 29 68 29,9

11 MEB 29 126 18,7

12 MEB 47 133 26,1

Ortalama 41,6 146,2 23,0

Bu tablolardan özet olarak aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz.

1. Bütün kitaplarda yaşam temelli soruların yüzdesi klasik sorulara göre oldukça düşük çıkmıştır.

2. Bütün kitaplarda örnek sorulardaki yaşam temellilik yüzdesi, ünite sonu değerlendirme sorularındaki 

yaşam temellilik yüzdesinden daha yüksek çıkmıştır.

3. Özel yayınevine ait ders kitabındaki örnek soruların yaşam temellik yüzdesi MEB yayını ders kitabın-

daki örnek soruların yaşam temellilik yüzdesinden daha yüksek çıkmıştır.

4. Özel yayınevine ait ders kitabındaki ünite sonu değerlendirme sorularındaki yaşam temellik yüzdesi 

MEB yayını ders kitabındaki ünite sonu değerlendirme sorularındaki yaşam temellilik yüzdesinden 

daha düşük çıkmıştır.

5. Yaşam temellilik yüzdesi en düşük % 15,4; en yüksek % 39,4 çıkmıştır.

Bu değerler incelenmeyen-ölçülmeyen kriterlerin genellikle göz ardı edildiğini göstermektedir. Yeni hazır-

lanan MEB kitap inceleme kriterleri arasına bu kriterler eklenmiştir. Bakalım MEB Talim Terbiye Kurulu’ndan yeni 

onay alan fizik kitaplarında bu yönde düzelme olmuş mudur?

Anahtar Kelimeler: Fizik eğitimi, soru kökü, bağlam, yaşam temelli soru, klasik soru. 
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Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Okul Öncesi İngilizce Dersi Öğretim Programı 

Önerisi

Cansev KARAKUŞ

Yalova Üniveritesi, cansev.10@hotmail.com

Özet

Son yıllarda ülkemizde yabancı dil öğrenimi giderek yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır.Yabancı dil 

öğrenimi yaşı da gittikçe küçülmektedir. Bu amaçla pek çok okul öncesi eğitim kurumunda yabancı dil (İngilizce) 

eğitimi verilmektedir. Erken yaşta yabancı dil öğrenimi ile ilgili anaokullarına oldukça talep vardır ve bu talebi 

karşılamak amacıyla özel okul öncesi eğitim kurumlarının yanı sıra velilerin desteği ile Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı anaokullarında da İngilizce eğitimi veren okulların sayısı artmaktadır.

Okulöncesi çağların çocukların öğrenme hızlarının yüksek ve algılarının açık çağlar olduğu herkesçe bi-

linmektedir. Buna paralel olarak da bu yaşlarda yabancı dil öğrenme olgusunun çocuk üzerindeki düşünsel ge-

lişimi olumlu olarak etkilediğini ve çocuğun zihinsel gelişimini düzenlediğini araştırmalar göstermektedir. Bu 

dönemde çocuklar yeni şeyler öğrenme konusunda oldukça ilgili ve hevesli olurlar. Uygun öğrenme ortamları 

oluşturulduklarında yabancı dil öğretimi de onlara keyif verici hale gelecektir.

Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve 

hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay ile-

tişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki 

insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur. Avrupa’da “Berlitz” dil öğretim programının çocuklar için 

uyarlanmış izlencesine göre, çocuğa gelecekteki eğitim ve öğretimi için oldukça geniş dilsel öngörü kazandırır 

ve çocuğun gelecekteki kariyer olasılıklarında yelpazeyi genişletir (Berlitz, 2003).

Çocuklar küçük yaşlarda (yani okul öncesi yaşta) zihinsel esnekliğinden ve duyuşsal organlarının uyarlana-

bilirliğinden dolayı daha doğal ve kolay öğrenmektedir” (Cohen, 1977).

Erken yaşta yabancı dil öğretimini savunanlar olduğu gibi eleştirenler de söz konusudur. Erken yaşlarda 

yabancı dil öğretimi konusunda farklı görüşler olsa da şu an ülkemizde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 

hemen hepsinde ve bazı devlete bağlı bağımsız anaokullarında İngilizce eğitimi verilmektedir. Ancak bu durum 

ülkemizde resmi bir statü kazanmamıştır ve bu yüzden de yabancı dil öğrenimine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı-

nın hazırladığı herhangi bir okul öncesi İngilizce öğretim programı bulunmamaktadır. Öğretmenler tamamen 

kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışmaktadır.

Bu çalışmada çoklu zeka kuramına dayalı bir yabancı dil öğretim programı önerisi sunulmuştur. Önerilen 

eğitim programının öğretme öğrenme süreçleri boyutuna çoklu zeka kuramı teorisi yön vermektedir. Zira okul 

öncesi eğitimde çoklu zeka kuramı önemli bir yaklaşım olarak yer almaktadır. Yabancı dil eğitiminde de çoklu 

zeka kuramına dayalı etkinlikler yoluyla erken yaşta çocuklara yabancı dili sevdirmek ve temel bazı becerileri 

kazandırmak mümkündür. 

Bu çalışmada amaç hem okul öncesinde yabancı dil öğrenimi açısından bir yol gösterici olmak hem de 

okul öncesi dönem çocuklara yabancı dil öğretiminde çoklu zeka kuramı ve ona uygun yöntem ve yaklaşımlara 

dikkat çekmektir.

Çalışmanın okul öncesinde eğitim veren yabancı dil öğretmenleri için de faydalı bir çalışma olacağı düşü-

nülmektedir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında farklı yaşlarda İngilizce eğitimi verilmektedir. Bu çalışmada 5-6 yaş grubu 

için bir program önerisi hazırlanmıştır.Araştırma tarama modeli niteliğinde bir araştırmadır. Okul öncesi eğitim-

de çoklu zeka kuramına dayalı bir hazırlana İngilizce öğretim programı önerisi hazırlanmıştır. Bu program dört 

bölümden oluşmaktadır.
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1. Hedefl er 

2. İçerik

3. Öğretme Öğrenme Süreçleri 

4. Ölçme ve değerlendirme 

Bu program önerisi hazırlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılması maksadıyla Yalova ilindeki okul önce-

si eğitim kurumlarında İngilizce eğitimi veren öğretmenlerle görüşmeler yapılmış ve değerlendirilmiştir.Milli 

Eğitim Bakanlığının çerçeve programından , İngilizce eğitim programından ve okul öncesi çocukların gelişim 

özelliklerinden faydalanarak öncelikle dersin amaçları oluşturulmuştur. Okul öncesi dönem çocukların gelişim 

özelliklerine göre hedefl eri dört alanda sınıfl andırılmış ve hem bu  alanlara (psikomotor alan,dil alanı,sosyal 

duygusal alanı,bilişsel alan) uygun hem de dersin amaçlarına uygun hedefl er oluşturulmuştur.

İçerik düzenlenirken somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora bir sıralama yapılmış ve modüler 

programlama yaklaşımı benimsenmiştir. Öğrenme konuları üniteler şeklinde modüllere bölünmüştür. Modül-

ler de kendi içinde sarmal bir yaklaşımla yeri ve zamanı gelince tekrar tekrar işlenecek şekilde düzenlenmiştir. 

Hedefl ere uygun bir şekilde içerik düzenlenmiştir. İçerik düzenlenirken okul öncesi gelişim özelliklerine uygun 

ve çocukların günlük yaşamlarıyla bağdaştırabileceği güncel ve anlamlı konulara yer verilmesine özen göste-

rilmiştir. Çoklu Zeka Kuramına uygun bir öğretme-öğrenme süreci planlaması öngörülmüştür. Öğretme 

öğrenme süreçleri planlanırken ilgili amaç ve kazanımlara ilişkin çoklu zeka kuramına uygun etkinlikler öneril-

miştir. Çoklu Zeka Kuramı algılandığı gibi, bir öğretim yöntemi veya öğrenme modeli değil,  insanların 

öğrenme ve öğretmeye ilişkin farklı yaklaşımlar geliştirmeleri için zeka alanlarının kullanıldığı bir teo-

ridir. Yani çoklu zeka kuramının yanı sıra TPR (Total Physical Response) yöntemi ve doğal yöntem başta 

olmak üzere farklı dil öğretim yaklaşımları ile farklı öğretim tekniklerine de yer vardır.

Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretiminde oyunlar, masallar, hikayeler, şiirler ve tekerlemeler önemli 

yer tutar. Şarkılar, özellikle anasınıfı ve ilköğretim düzeyinde duyuşsal amaçlar için önemlidir. Şarkılar yabancı dil 

öğretimini eğlenceli hale getirir. Derslerin eğlenceli geçmesi okul öncesi dönemde önemlidir. Mizahlı ve komik 

öğeler çocukların yabancı dilleri benimsemesini kolaylaştırır (O’Neil,1993).

Çoklu Zeka Kuramıyla yapılan eğitimin değerlendirme anlayışı da farklılaşmaktadır. Öğrenme öğretme 

süreci boyunca öğrenciler değerlendirilmekte, tüm zeka alanlarını içeren işaret listeleri hazırlanabilmekte, göz-

lemler yapılabilmekte, kayıt defterleri tutulabilmektedir. Böylece standart testler tek başlarına etkililiğini kaybe-

derek daha etkili bir değerlendirme sistemi uygulanmaya başlamaktadır (Temur 2001, Kıldan 2004).

Çoklu Zeka Kuramı açısından bakıldığında, öğrenci değerlendirmesi sürekli ve otantik olmalıdır. Otantik 

değerlendirmenin en önemli parçası ise, öğretmenin öğrencilerin performanslarına ilişkin sınıfta yaptığı göz-

lemlerdir. Bu tür değerlendirmenin diğer önemli parçası da öğretmenin gözlemleri ve öğrenci ürünlerini bel-

gelendirerek dosyalamasıdır (Saban,2010). Bu bağlamda öğrenci ürün dosyalarının  (portfolyolar) okul öncesi 

dönemde İngilizce dersi için değerlendirme sürecinde önemli bir yeri vardır. 

Okul öncesi dönem İngilizce dersi için çocukları değerlendirmeye yönelik gözlem kayıtları, anekdot kayıt-

ları, videolar, ses kasetleri, öğrenci ile görüşmeler, kontrol listeleri ve portfolyolar (Gelişim dosyaları) ve gelişim 

raporları kullanılabilir. Okul öncesi çocukları için, yazma ve okuma yetileri gelişmediğinden değerlendirme sü-

reçleri daha çok çizme, boyama, eşleştirme, sesletim, konuşma ve dinleme etkinlikleriyle sınırlı olacaktır. Sonuç 

olarak program geliştirme ve hazırlama devamlı geliştirilebilecek dinamik bir süreçtir. Bu program da sadece 

bir öneri niteliğindedir. Bu çalışmanın bir öneri olarak ele alınıp daha sonraki başka çalışmalara temel olması 

beklenmektedir.

Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, çoklu zeka kuramı, eğitim programı, yabancı dil (İngilizce) öğretimi
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Öğretmenlerin Sınıfta Zor Durumda Kaldıklarında Başvurdukları Kaçamak 

Stratejileri

Bayram ÖZER

Mustafa Kemal Üniversitesi, ozer.bayram@gmail.com

Özet 

Sınıfın her yönüyle yöneticisi olarak kabul edilen öğretmenlerden, öğretimi en iyi şekilde gerçekleştirebil-

mek amacıyla ortamda bulunan her türlü madde ve insan kaynağını etkili bir şekilde kullanması ve yönetmesi 

beklenmektedir (Balcı 1993). Ancak sınıfın düzenini bozan çok sayıda istenmeyen öğrenci davranışı bulunduğu 

gibi, öğretmenlerin de bazı davranışları vardır ki sınıf düzenini bozmaktadır. Lewis ve Doorlag (1991) öğretmen-

lerden kaynaklanan davranış problemlerini şu şekilde sıralamıştır;

1. Öğretmenin öğrencilerin davranışlarına uygun tepkiyi vermemesi

2. Öğretmenin doğru davranışı ödüllendirmemesi

3. Öğretmenin isteklerinin ve beklentilerinin öğrencilerin yeteneklerine uygun olmaması 

4. Öğretmenin öğrencilerinin bireyselliklerine yeteri kadar hoşgörülü davranmaması 

5. Öğretmenin öğrencilerine istenilen davranışlar için model olamaması

6. Öğretmenin sınıftaki uygun olmayan davranışları ceza ile kontrol etmesi (akt: Ataman, 2003).

Öğretmen yetiştirme işinin en önemli ayağı olan eğitim fakültelerinde verilen öğretmenlik meslek bilgisi 

dersleri sayesinde öğretmen adaylarına mesleki beceriler kazandırılmaya çalışılır. Pedagoji eğitimi sırasında ka-

zandırılmaya çalışılan becerileri öğretimi gerçekleştirme, sınıfı yönetme, rehberlik yapma ve değerlendirme ola-

rak sınıfl andırabiliriz. Her biri kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken bu becerilerin içerisinde araştırmaya 

konu olan sınıf yönetimi becerilerinin hizmetöncesi eğitimde çok fazla uygulamaya yönelik olmadığı dolayısıyla 

öğretmen adaylarının mesleğe başladıklarında bu konuda zorluk yaşadıkları bilinmektedir. Çoğu öğretmenin 

sınıfı yönetme, istenmeyen öğrenci davranışlarıyla başa çıkma ve sınıf içerisinde zor durumda kaldığında neler 

yapması gerektiği konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığı söylenebilir. Bu beceriler kısmen alınan 

eğitim sırasında öğrenilse de çoğunlukla mesleği icra ederken çoğu zaman anlık tepkiler şeklinde ya da deneme 

yanılma yöntemiyle öğrenilmektedir. En iyi ihtimalle deneyimli meslektaşların tavsiyeleri kullanılacak yöntemi 

belirlemektedir. 

Araştırmanın amacı öğretmenlerin ders esnasında herhangi bir sebeple zor durumda kaldıklarında duru-

mu yönetmek ve krizi çözmek için bilgilerinin yeterli olmadığı zamanlarda başvurdukları kaçamak stratejileri, 

üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda belirlenmesidir. 

Bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen görüş-

me formu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 9 ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 7 ol-

mak üzere toplam 16 öğretim üyesi ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler tematik 

analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiş ve tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır.  

Araştırma sonucunda derse hazırlıksız geldiğinde öğretmenlerin güncel olaylarla ilgili sohbet açarak dersi 

geçiştirdikleri, powerpoint sunusundan okuyarak dersi işlediğini, konuları öğrencilere dağıtarak onların dersi 

anlatmasını sağladıkları, sınıfta herhangi bir sebeple zor durumda kaldıklarında öğrencilerin bir noktadaki kusu-

runu gündeme getirerek nasihat ettikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan bütün öğretim üyeleri derste bir 

şekilde zor durumda kaldıklarında en az bir tane kaçamak yöntem kullanmaktadırlar. Öğretim elemanları sınıfta 

konuyu toparlamakta zorlandığı zamanlarda ya da devam ettirmek için hazırlığının yetersiz olduğu durumlarda 

konuya göre örnekler vererek, bu örnekleri uzatmakta ve bu şekilde zaman kazanmaktadır. Kaçamak stratejileri 

kullanmadığını söyleyen öğretim elemanlarının önemli bir kısmı ise başkalarının kullandığını ve kullanılırsa işe 

yarayabileceğini düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi, Kaçamak Stratejiler, Sınıfta Zor Durumda Kalma  
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Okul Öncesi Eğitimde Yabancı Dil Öğretimi: Yalova Örneği

Cansev KARAKUŞ

 Yalova Üniversitesi, cansev.10@hotmail.com

Özet 

Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmek artık bir zorunluluktur. Türkiye’de de yabancı dil öğrenimi son 

yıllarda oldukça önem kazanmaktadır. Bu yüzden ülkemizde yabancı dil öğrenimi küçük yaşlara inmiştir. Bunun-

la beraber okul öncesi dönemin çocukların öğrenme hızlarının en yüksek ve algılarının oldukça açık çağlar oldu-

ğu bilinmektedir. Yapılan pek çok araştırma erken çocukluk döneminde ikinci dil öğrenmenin faydalarını gözler 

önüne sermektedir. Okul öncesi eğitimde İngilizce öğretiminin önemi son yıllarda artmakta ve özellikle özel 

kurumlar başta olmak üzere pek çok okul öncesi kurumda erken yaşlarda yabancı dil öğrenimi verilmektedir. 

Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve 

hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay ile-

tişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki 

insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur. Avrupa’da “Berlitz” dil öğretim programının çocuklar için 

uyarlanmış izlencesine göre, çocuğa gelecekteki eğitim ve öğretimi için oldukça geniş dilsel öngörü kazandırır 

ve çocuğun gelecekteki kariyer olasılıklarında yelpazeyi genişletir (Berlitz,2003).

Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında verilen yabancı dil öğretimi ile ilgili öğretmen görüş-

lerini tespit etmektir. Uygulamalarda karşılaşılan sorunlar, okul öncesi İngilizce öğretiminde amaç ve yöntemler 

gibi konularda öğretmen görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve sorunlarla ilgili çözüm yolları aranmıştır. Okul 

öncesinde yabancı dil eğitimi veren öğretmenler açısından faydalı bir çalışma olması öngörülmektedir.

Araştırmanın problem cümlesi, okul öncesi eğitim kurumlarında verilen yabancı dil eğitimi ile ilgili öğret-

men görüşleri nasıldır? olarak ifade edilmiştir. Alt problemler ise;

1. Okul öncesi dönemde yabancı dil öğreniminin amaçları nelerdir?

2. Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin öğrenciler üzerindeki etkisi nasıldır?

3. Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin veliler üzerindeki etkisi nasıldır?

4. Okul öncesi yabancı dil öğreniminde en sık kullanılan yöntemler hangileridir?

5. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir?

6. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde sınıf ortamı nasıl olmalıdır?

7. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde nasıl değerlendirme yapılmaktadır?

8. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde kullanılan araç-gereçler hangileridir? şeklindedir.

Bu araştırma genel tarama modelinde bir araştırma olup; araştırmada görüşme yöntemi kullanılmış, nitel 

bir araştırmadır. Araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerle görüşmeler yapılarak de-

ğerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Yalova ilindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki yabancı dil eğiti-

mi veren 12 öğretmen; örneklemini ise bu kurumlardan yabancı dil eğitimi veren 8 öğretmen oluşturmaktadır.

Araştırmanın sınırlılığı Yalova ili ile sınırlı olmasıdır.

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:Erken yaşta yabancı dil öğ-

retiminde öncelikli amaç çocukların kendi ana dillerinden başka dillerin olduğunun farkında olmalarını sağ-

lamaktır. Diğer bir amaç ise farklı dillere ve kültürlere saygı ve hoşgörüyü öğrenmektir.Erken yaşta yabancı dil 

öğrenmenin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi olduğu konusunda öğretmenler görüş birliğine varmışlardır. 

Öğretmenler yabancı dil öğrenmenin çocukların ana dillerinin gelişimine katkı sağladığını ve kelime hazine-

lerini geliştirdiği belirtilmiştir.Erken yaşta yabancı dil öğrenmek veliler tarafından da oldukça olumlu karşılan-

maktadır. Okul öncesi yabancı dil öğreniminde en sık kullanılan yöntemler:  drama, rol yapma, gösteri ve oyunla 

öğrenmedir. Bunların yanında şarkılar, masallar, hikayeler, bilmece ve tekerlemelerde önemli yer tutmaktadır. 
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Görsel öğeler içeren her türlü etkinlik önem kazanmaktadır. Grup çalışmalarına yer verildiği ve öğrencilerin öğ-

retim süreci boyunca aktif olmalarının gerektiği belirtilmiştir. TPR (Total Physical Response) yöntemi ile çocuklar 

bedenlerini kullanarak, hareketli aktiviteler kullanılarak öğretim sağlanmaktadır. Kuklalar kullanılmaktadır.Öğ-

retmenlere göre okul öncesi yabancı dil öğretiminde sınıf eğlenceli bir atmosfere sahip olmalıdır. Sınıf ortamı 

çocukların ilgisini çekecek araç-gereçlerle donatılmalıdır. Genelde sınıfl arda İngilizce ile ilgili bir köşe olmadığı 

belirtilmiştir. Sınıfl arda İngilizce köşeleri yapılıp gerekli materyallerle düzenlenmesinin daha faydalı olacağı dü-

şünülmektedir.  Ders araç- gereçleri olarak bilgisayarlar, CD’ler ve videolar önemli yer tutmaktadır. Flash kartlar 

oldukça yoğun kullanılan ders materyalleridir. Mümkün olduğunca fazla görsel ve işitsel materyal kullanımına 

özen gösterilmektedir.

Ders kitapları da önemli yer tutmaktadır. Ders kitapları boyama ve eşleştirmeli etkinlikleri içeren, sayfaları 

kopartmalı kitaplardır. Ders kitaplarının içeriği Türk yayın evleri ile yabancı yayınevleri arasında farklılık göster-

mektedirler. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde değerlendirme süreçleri sınıfta gözlem yapmaya dayanmakta-

dır. Bunun yanında öğrenci projeleri ve sınıf içi yaptıkları etkinlikler öğrenci ürün dosyaları da değerlendirilmek-

tedir.Okul öncesinde karşılaşılan sorunlar olarak okul öncesi için hazırlanmış bir İngilizce programının olmaması, 

sınıfl ardaki öğrenci gruplarının homojen dağılmaması, ders saatleri fazla olduğu takdirde öğrenci motivasyo-

nunu sağlamanın zorlaşması, öğretmenlerin bu alanda bir eğitim almamış olmamaları, sınıfl arda İngilizce köşe-

lerinin olmaması belirtilmiştir. Okul öncesinde yabancı dil eğitimi ülkemizde yeni uygulanmaya başlanmış bir 

alandır. Bu alanla ilgili eksiklikler mevcuttur. Bunların başında okul öncesi eğitim de İngilizce öğretimi ile ilgili 

ortak bir program olmaması ve direkt bu eğitimi almış öğretmenlerin bulunmaması gelmektedir. İngilizce öğ-

retmenlerinin okul öncesi dönem çocukların gelişim özelliklerini bilmeleri ve bu konuda eğitim almaları eğitim 

süreci için faydalı ve gereklidir. 

Okul öncesi dönemde verilen İngilizce öğretiminden öğrenciler ve velilerin memnun oldukları görülmek-

tedir. Öğrencilerin merak ve öğrenme güdülerinin yüksek olduğu okul öncesi dönemde şarkılar, oyunlar ve gör-

sellik ağırlıklı doğal bir öğrenme ortamı sağlandığında öğrencilerin zevkle öğrendikleri görülmektedir. Sınıf or-

tamlarının öğrencilerin kendilerini rahat hissedecekleri şekilde düzenlenmesi ve İngilizce köşeleri hazırlanması 

öğretim açısından verimli olacaktır. Değerlendirme süreçlerinde öğrenciler doğal sınıf ortamında gözlemlene-

ceklerdir. Öğrenciler proje ödevleri, resimli afiş ve posterler hazırlayarak hazırladıkları ürünler değerlendirilecek-

tir. Okul öncesinde verilen yabancı dil eğitiminin amacının farkındalık yaratmak ve öğrencilere bilişsel ve dilsel 

katkı sağlamak olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Çok ağır bir içerik ve fazla ders saatleriyle öğrencilerin 

motivasyonu düşürülmemelidir.

Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, yabancı dil öğrenimi, öğretmen
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Üç-Oniki Yaş Aralığındaki Çocuğunu Jimnastik Eğitimine Gönderen Ailelerin 

Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Durumları

Gülsen ÖZCAN

AİBÜ,guloz69@hotmail.com

Taner ERSOY

AİBÜ

Özet 

Beden eğitimi ve spor sağlıklı toplum anlayışının vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir (Milli Eğitim Basıme-

vi:1984). Bu iki kavram birbirini tamamlayan iki uğraş olarak düşünülse de (Erkal:1986). birbirinden ayrılan ta-

rafl arı vardır. Sporun amaçlarından biri yarışma ve kazanmakken beden eğitimi bireyin beden ve ruh sağlığını 

geliştirmeyi amaçlayan bir anlayışa sahiptir. Beden eğitimi Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin 

beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktadır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan 

ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve be-

densel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi çocuğun sosyal, duygusal gelişimi ve öğren-

me kapasitesinin artmasına yardımcı olduğu gibi, serbest zamanlarını da etkili ve iyi yönde geliştirmesine büyük 

katkı sağlar (Çamlıyer ve Çamlıyer,1997:27).Ayrıca beden eğitimi ve spor kişinin iradesini güçlendiren,kendine 

güvenini artıran,keşfedilmemiş özelliklerinin ve  yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olan faaliyetlerdir 

(Erkal:1992).

Jimnastik eğitimi, tüm spor branşlarının alt yapısını oluşturan becerilerin kazandırılmasında önemli rol oy-

namaktadır. Yapılan bu araştırmada Türkiye’deki okullarda beden eğitimi ve spor çalışmalarının yürütülebilmesi 

için olanak, araç-gereç, donanım   sıkıntısı gibi bilinen eksikliklerinden yola çıkılarak, bu eksikliği giderme çaba-

sında olan ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri incelenmiştir. Bu sayede çıkan sonuçlara bakıldığında 

ise, Türkiye’de devlet okullarındaki spor faaliyetlerinin yapılmasına ilişkin yetersizliklere ek olarak bu eksikliği 

gideren aile düzeylerinin de Türkiye’deki yaşam standartlarına göre iyi derecede olmaları, eğitim sistemimizin 

eşitlik, adalet, çağdaşlık gibi ilkelerden taviz verdiğini düşündürmektedir.

Bu Araştırma durum tespitine dayalı tarama modelinde bir çalışmadır. Bu çalışma  2011 yılı yaz döneminde 

çocuklarını Bağlarbaşı spor kompleksinde jimnastik eğitimine gönderen 50 aile ile yürütülmüştür. Veri toplama 

aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Anket oluşturma sürecinde öncelikle konuyla 

ilgili literatür taranmış ve anket cümleleri oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan ifadeler bir jimnastik dersi 

uzmanı, iki program geliştirme uzmanı, bir ölçme değerlendirme uzmanı ve bir sosyolog olmak üzere beş  ki-

şiye verilmiş, uzman kişilerin önerileri doğrultusunda ankete 17 maddeden oluşan son şekli verilmiştir. Anket 

araştırmacı tarafından Bağlarbaşı spor kompleksinde çalışma grubunu oluşturan ailelere tek tek dağıtılmış, ebe-

veynlerin anket doldurma esnasında takılacakları sorular olabileceği düşüncesiyle yanlarında bulunulmuş ve 

gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 19 İstatistik programından yararlanılmış, verilerin yorumlan-

masında ise yüzde ve frekans değerleri ölçüt alınmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.

Tablo 1. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen Velilerin Medeni Halleri

Medeni Hal N %

Evli 47 94,0

Bekar 3 6,0

Tablo 1’e bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin % 94’ünün evli olduğu görülmek-

tedir. Bu sonuca göre ailelerin çoğunun düzenli bir aile yaşantıları olduğu söylenebilir. Çoknaz ve Arkadaşları ( 

2005) örneğinde de velilerin büyük çoğunluğunun evli olduğu görülmektedir. Bu da bu çalışmayla paralel bir 

durum göstermektedir.
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Tablo 2. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen Annelerin Eğitim Durumu

Eğitim Durumu N %

İlokul 2 4,0

Lise 9 18,0

Üniversite 38 76,0

Diğer 1 2,0

Toplam 50 100,0

Tablo 2’ye bakıldığında çocuklarını Jimnasik eğitimine gönderen ailelerde anne eğitim durumunun % 76 

ile üniversite olduğu görülmektedir. Çocuklarını Jimnastiğe gönderen annelerin eğitim seviyelerinin yüksek ol-

duğu, bilinçli anneler oldukları görülmektedir.

Tablo 3. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen Babaların Eğitim Durumu

Eğitim Durumu N %

İlkokul 1 2,0

Ortaokul 1 2,0

Lise 7 14,0

Üniversite 39 78,0

Diğer 2 4,0

Toplam 50 100,0

Tablo 3’e göre çocuklarını Jimnastik eğitimine gönderen babaların eğitim durumları da annelerde olduğu 

gibi yüksek çıkmıştır (%78). Bu da babaların bilinçli ve eğitimli olduklarını göstermektedir. Çoknaz ve Arkadaşları 

(2005 ) benzer şekilde çalışmalarında  çocuklarını Jimnastiğe yollayan velilerin büyük oranda üniversite mezunu 

olduğunu bulmuşlardır.

Tablo 4. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen Ailelerin Hanedeki Kişi Sayısı

Hanedeki  Kişi Sayısı N %

2 3 6,0

3 21 42,0

4 21 42,0

5 5 10,0

Toplam 50 100,0

Tablo 4’e bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine yollayan ailelerin %42 ‘lik oranda 3 ve 4 kişilik çe-

kirdek ailelerden oluştukları görülmektedir. Çoknaz ve Arkadaşları (2005) çalışmalarında ailelerin ortalama 3-4 

kişilik ailelerden oluştuklarını espit etmişlerdir. Bu sonuç da yürütülen bu çalışmayla benzerlik göstermektedir.

Tablo 5. Çocuklarını jimnastik Eğitimine Gönderen Annelerin Doğum Yeri

Doğum Yeri N %

Köy 1 2,0

İlçe 7 14,0

İl 42 84,0

Toplam 50 100,0

Tablo 5’e bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine yollayan annelerin % 84’ünün illerde doğdukları do-

layısıyla doğal çevreden kaynaklanan uyarıcı zenginliği ve sosyal olaylara tanık olma şanslarının yüksek olduğu 

düşünülmektedir.
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Tablo 6. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen Babaların Doğum Yeri

Doğum Yeri N %

Köy 5 10,0

İlçe 5 10,0

İl 40 80,0

Toplam 50 100,0

Tablo 6’ya bakıldığında babaların illerde doğma oranları, anneler gibi yüksek düzeydedir (%80). Bu sonuç 

babaların da zengin uyarıcı ve sosyal olayların imkânlarından yaralanmış olma ihtimali hakkında fikir vermek-

tedir.

Tablo 7. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen Ailelerin Evine Giren Aylık Net Gelir

Aylık Net Gelir N %

1500-1999 tl 4 8,0

2000-2999tl 5 10,0

3000-3999tl 9 18,0

4000-4999tl 6 12,0

5000tl üstü 26 52,0

Toplam 50 100,0

Tablo 7’ye  bakıldığında , 2011 ocak ayında dört kişilik bir aile için   hesaplanan yoksulluk sınırının 2835 

TL olduğu (http://www.ekonomy.net/yoksulluk-siniri-aciklandi-ocak-2011/) ülkemizde çocuklarını jimnastik 

eğitimine gönderen ailelerin %80’inden fazlasının bu sınırın üzerinde olduğu görülmektedir. Ailelerin en çok 

gelir oranın da % 52 ‘lik oranla 5000tl üstü olduğu görülmüştür. Bu oran İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD), tarafından yapılan araştırma raporuna göre (http://www.politopia.de/)yoksulluk sınırında yaşayan ço-

cuk sayısının %24.6 olduğu ülkemizdeki aileler göz önünde bulundurulduğunda ailelerin ekonomik gelirlerinin 

Türkiye’deki ailelerin genel ortalamalarına göre iyi düzeyde olduğunu düşündürmektedir.  Bu verilere bakıl-

dığında  tüm branşların alt yapısı olan, sadece sporcu olmak için değil sağlıklı, vücut kompozisyonu yerinde , 

dengeli hareket edebilen, koordinatif yetenekleri gelişen ve motor becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmek için 

şart olan jimnastik eğitimine giden çocukların ekonomik seviyesi yüksek ailelerin çocukları olduğunu görmek 

hayli düşündürücüdür. 

Tablo 8. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen Ailelerin Tatile Ayırdıkları Yıllık Bütçe

Tatile Ayrılan Bütçe N %

Hiç 5 10,0

500-999 5 10,0

1000-1499 10 20,0

1500-2499 10 20,0

2500 üstü 20 40,0

Toplam 50 100,0

Tablo 8’e bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin % 80’inin tatil için 1000TL’den 

başlayan bir bütçe ayırdıkları görülmektir. Bu bulgu aynı zamanda   Tablo  7’de ki verileri de destekler nitelikte 

olup ailelerin Türkiye ortalamalarına göre sosyal yaşam düzeylerinin iyi düzeyde olduğunun da  bir göstergesi-

dir.
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Tablo 9. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen  Ailelerin Sinemaya Gitme Sıklığı

Sinemaya Gitme Sıklığı N %

Hiç 2 4,0

Nadiren 21 42,0

Sık sık 12 24,0

Her fırsatta 15 30,0

Toplam 50 100,0

Tablo 9’a bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine yollayan ailelerin % 54’ünün sık sık ve her fırsatta 

kendilerine zaman ayırarak sinemaya gittikleri görülmektedir. Sinemaya gitmenin hem sosyal hem de kültürel 

bir olay olduğu düşünülürse ailelerin bu yönlerden kendilerini geliştirdikleri söylenebilir. Ancak ailelerin daha 

çok hangi tür sinemalara gittiği hakkında bir soru sorulmadığından nitelik olarak sinemaların düzeyleri konu-

sunda fikir  yürütmek de zor olacaktır. Bu da  araştırma açısından bir eksiklik olarak görülebillir.

Tablo 10. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen  Ailelerin Tiyatroya Gitme Sıklığı

Tiyatroya Gitme Sıklığı N %

Hiç 6 12,0

Nadiren 29 58,0

Sık sık 7 14,0

Her fırsatta 8 16,0

Toplam 50 100,0

Tablo 10’a bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin nadiren de olsa tiyatroya gittik-

leri (% 58) ,% 30’unun da tiyatroya gitme alışkanlığının olduğu görülmektedir. Tiyatroya gitmenin Türkiye şartla-

rı, imkanları içinde bir çok sosyo kültürel olay içindeki entelektüel yeri ve gidenlerin seçiciliği düşünüldüğünde 

bulgunun sosyo kültürel ayırt edici yanı göze çarpar.

Tablo 11. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen  Ailelerin Kitap Okuma Sıklığı

Kitap Okuma Sıklığı N %

Hiç 1 2,0

Nadiren 12 24,0

Sık sık 28 56,0

Her fırsatta 9 18,0

Toplam 50 100,0

Tablo 11’e bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin kitap okuma alışkanlıklarının 

yüksek oranda olduğu görülmektedir ( % 74). İnsanlarımıza   Okuma alışkanlığı kazandırma çalışmalarının yete-

rince başarılı olmadığı yönünde yapılan araştırma sonuçları (Börü, 2007) baz alındığında çıkan bu sonuç ailelerin 

sosyo-kültürel açıdan donanımlı olduklarını düşündürebilir. Ancak ailelerin daha çok hangi tür kitapları okuduk-

ları yönünde  bir soru sorulmadığından okunan kitapların kişilere nitelik katkıları hakkında da yorum yapmak 

kolay olmayacaktır. Bu da araştırma için tamamlanması gereken  bir eksiklik olarak görülebilir.

Tablo 12. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen  Ailelerin Konsere Gitme Sıklığı

Konsere Gitme Sıklığı N %

Hiç 6 12,0

Nadiren 32 64,0

Sık sık 4 8,0

Her fırsatta 8 16,0

Toplam 50 100,0
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Tablo 12’ye bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin nadiren de olsa konserlere 

zaman ve maddi imkân ayırdıkları görülmektedir.% 24’ünün ise konsere gitme alışkanlıklarının olduğu görül-

müştür. İstanbul’da yıl içinde  düzenlenen konserlerin ve katılanların profilleri göz önünde bulundurulduğunda 

bu veri ailelerin sosyo kültürel düzeyindeki iyi hali vurgulayabilir. Ancak ailelerin daha çok hangi tür konserlere 

gittiği sorusu araştırmada yöneltilmediğinden bu bulgu, ailelerin sosyo-kültürel özelliklerinin niteliği hakkında-

ki yorumu güçleştirmektedir.

Tablo 13. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen  Ailelerin Günlük Haberleri Takip Etme Sıklığı

Günlük Haberleri Takip Etme Sıklığı N %

Hiç 1 2,0

Nadiren 4 8,0

Sık sık 17 34,0

Her fırsatta 28 56,0

Toplam 50 100,0

Tablo 13’e bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin % 90 gibi önemli bir kısmının 

günlük olayları takip etme alışkanlıklarının olduğu görülmektedir. Bu bulgu aynı zamanda ailelerin Türkiye’de ve 

dünya da olan olaylara karşı duyarlı olduklarının da bir göstergesi sayılabilir.

Tablo 14. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen  Velilerin Gazete Okuma Sıklığı

Gazete Okuma Sıklığı N %

Hiç 1 2,0

Nadiren 2 4,0

Sık sık 14 28,0

Her fırsatta 33 66,0

Toplam 50 100,0

Tablo 14’e bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin % 94’ünün gazete okuma alış-

kanlıklarının olduğu görülmektedir. Bu sonuç Börü (2007) tarafından orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin 

gazete okuma alışkanlıklarının da yer aldığı çalışma bulgularıyla tezat oluşturmaktadır. Bu farklılığın sebebi , 

orta öğretim öğrencileri ile çocuğunu jimnastik kursuna gönderen ailelerin yaş ve yaşantı farklılığı ile açıklana-

bileceği gibi diğer yandan bu ailelerin sosyo-kültürel açıdan gelişim içinde olduklarını da düşündürmektedir.

Tablo 15. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen  Ailelerin Dünyada Gelişen Olayları Takip Etme Oranı

Dünyada Gelişen Olayları Takip Etme Sıklığı N %

Evet 49 98,0

Hayır 1 2,0

Toplam 50 100,0

Tablo 15’e bakıldığında çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin % 98’inin dünyada gelişen olay-

ları takip ettikleri görülmektedir. Bu bulguya göre ailelerin sosyo–kültürel açıdan çağdaş insan modeline uygun 

oldukları söylenebilir.



14

Bildiri Özetleri

Tablo 16. Çocuklarını Jimnastik Eğitimine Gönderen Ailelerin   Çocuklarını Jimnastiğe Yönlendirme Sebepleri

Jimnastiğe Yönlendirme Sebebi N %

Hareket gelişimi için 24 48,0

Sosyal birey olması için 11 22,0

Jimnastiğe ilgi duyduğundan 7 14,0

Jimnastik yeteneği olduğundan 6 12,0

Obezite ve hareketsizliğe karşı 1 2,0

Diğer 1 2,0

Toplam 50 100,0

Tablo 16’ya bakıldığında çocuklarını jimnastiğe gönderen ailelerin %48’inin hareket gelişimi için %22’si-

nin sosyal birey olması için gönderdikleri görülmüştür. Çocuğun yeteneği (%12) ve ilgisi (%14) daha sonra ki 

sebepleri oluşturmaktadır. Bu da ailelerin jimnastiğin hareket gelişimi için ne kadar faydalı olduğunun farkında 

olacak bilinç ve eğitimsel çıkarım düzeyinde olduklarını göstermektedir. Diğer yandan,çıkan bu sonuç  Çoknaz 

ve Arkadaşları (2005), tarafından yapılan araştırma bulgularıyla da paralellik göstermektedir.

Tablo 17. Çocuğu Jimnastik Eğitimine Yönlendirenler

Cimnastiğe Yönlendiren N %

Öğretmeni 7 14,0

Çevredeki aileler 5 10,0

Kendim 31 62,0

Çocuğum 4 8,0

Diğer 3 6,0

toplam 50 100,0

Tablo 17’ye bakıldığında çocuğunu jimnastiğe gönderen ailelerin % 62 gibi büyük çoğunluğunun çocuğu-

nu kendisinin yönlendirdiği görülmüştür. Bu da ailelerin spora verdikleri önem ve sporun yaşantı içindeki önemi 

konusundaki bilinç ve haliyle kültürel düzeyleri hakkında olumlu bir bulgu olarak görülmektedir. Diğer yandan 

Öğretmenlerin jimnastiğe yönlendirme oranlarının düşüklüğü (%14), görev tanımı içinde, sporu sevdirme ve 

ilgi alanlarına göre öğrencileri  bir spor branşına yönlendirme gibi özellikler bulunan öğretmenlerin iş başarısı 

hakkında düşündürücü bulunmaktadır. 

Çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen ailelerin sosyo kültürel ve ekonomik düzeylerini araştırmak için 

yapılan bu çalışmanın sosyo- kültürel ve ekonomik olmak üzere iki düzeyde sonuçları şunlardır;

1. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 2011 ocak ayı verilerine göre 2835 TL olduğu ülkemizde ço-

cuklarını cimnastik  eğitimine gönderen ailelerin %80’inden fazlasının yoksulluk sınırı üzerinde gelire 

sahip  olduğu görülmüştür.

2. Ailelerin büyük bir oranı(%80) tatil için yıllık 1000TL ve üzeri bir bütçe ayırmaktadır.

3. Ailelerin büyük oranı (%75’den fazlası) üniversite mezunudur.

4. Ailelerin büyük çoğunluğu illerde doğup büyümüştür (%80’den fazlası)

5. Ailelerin çoğunun kitap okuma (%74), günlük haberleri takip etme (%90),dünyada gelişen olayları 

takip etme (%98), gazete okuma (%94) alışkanlıkları vardır.

6. Ailelerin yarıdan fazlası (%54) sinemaya gitme alışkanlığına sahipken, %30’u tiyatroya,%24’ü konsere 

gitme alışkanlığına sahiptir.

7. Ailelerin çoğunun (%70) çocuğunu jimnastiğe gönderme sebebi hareket gelişimi ve sosyalleşmesi 

içindir.

8. Alelerin çoğu (%62) çocuğunu kendi spor anlayış ve bilinciyle jimnastiğe göndermektedir.
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Ayrıca; 

1. Bu çalışma, çocuklarını jimnastik eğitimine gönderen 50 aile ile sınırlıdır. Bu sayı başka bir çalışmada 

daha fazla arttırılabilir ve belki farklı sonuçlara ulaşılabilir. 

2. Bu çalışma İstanbul Bağlarbaşı spor kompleksinde yürütülmüştür. Aynı konu farklı çevrelerde ve hat-

ta Türkiye genelinde  yürütülürse farklı sonuçlara ulaşılabillir. 

3. Sporun ve jimnastik sporunun önemi ilgililer tarafından kabul edilmeli ve devlet okullarında yete-

rince karşılanmayan bu gelişimsel ihtiyaç, gerekli yapılanmanın , araç-gereç ve donanım ihtiyacının 

karşılanmasıyla  giderilmelidir.

4. Çeşitli alanlarda var olan, özel sektör – devlet bütünleşmesiyle spor ve jimnastikle ilgili herkesin ya-

rarlanabileceği tesis, araç-gereç, donanım düzenlemeleri yerel yönetimlerce giderilebilir.

5. Televizyon, radyo, dergi gibi iletişim araçları ile jimnastik branşı ve eğitimi daha fazla tanıtılıp kitlelere 

ulaşılması sağlanabilir.

6. Devletin kamu görevini üstlenen eğitim kurumları ve ilgililer, araştırmanın temel bulgusu olan, jim-

nastik sporunu özel kurumlarda belli bir ekonomik güce sahip ailelerin çocuklarının yararlandığı bir 

ayrıcalık halinden kurtarmalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: jimnastik, spor
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Okulöncesi Eğitimde Uygulanan Sınıf İçi Aile Katılım Çalışmalarının 

Değerlendirilmesi

Emine KIZILTAŞ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ekiziltas@agri.edu.tr

Özet

Sağlıklı toplumların oluşmasının ilk basamağı, ailede atılır. Toplumsal kalkınmada çocuk eğitimi önemli ise; 

sağlıklı düşünen, soran, sorgulayan, araştıran, sorumluluk sahibi bireylerin varlığı da bilinçli ve eğitime önem 

veren ailelerle mümkündür. 

Çocuğa, ilk eğitimin verildiği yer ailedir. Her şeyden önce aile, bir okul öncesi eğitim kurumu olarak kabul 

edilir. Çocuk okula başladıktan sonra, ailenin bu işlevinin bir kısmını eğitim kurumları üstlenmektedir; ancak aile, 

hiçbir zaman çocuğun eğitiminden kendini bütünüyle soyutlamış olmaz (Şişman, 2000). Çocuk okul hayatına 

başladığında, aile çocuğun eğitimi konusunda ona yol göstermek, onu yönlendirmek, okulla sürekli iletişim ha-

linde olmak zorundadır. Bunun için okullarda bazı örgütler (okul-aile birlikleri gibi) kurulmaktadır. Bu örgütlerde, 

öğretmen ailenin desteğini almak için onlarla iyi ilişkiler kurmalı,  çocuk hakkında bilgi sahibi olmalı ve kendi 

çalışmaları hakkında velileri bilgilendirebilmelidir (Çınar, 2002, s: 96).

Toplumu oluşturan en küçük sosyal kurum aile olduğuna göre, sağlıklı toplumların oluşması açısından 

çocuğun eğitimiyle ilgili olarak ailenin izlediği yol çok önemlidir (Ertuğrul, 2002). Her aile, bir okuldur. Anne-

babalar ise o okulun hem öğrencisi hem de öğretmenidir. Ailenin çocuk eğitimine ilişkin anlayışı, içerisinde 

yaşadığı toplumun kültürüne ve normlarına göre değişebilmektedir. Ailenin eğitsel ortamı, öğrencinin okulda 

öğrendiklerini ya pekiştirici ya da köreltici bir özelliğe sahiptir (Çelik, 2003, s:11). Çocuğun ailede öğrendikleriyle 

okulda öğrendikleri birbirini destekleyici nitelikte olmalıdır. Böyle bir paralellik sonucunda öğrencinin okulda 

öğrendikleri sosyal ortamda pekişir; aksi durumda öğrenilenler körelebilir.

Anne-babalar, kendilerini çocuklarının okul yaşamlarının bir parçası olarak hissettiklerinde eğitime daha 

çok değer verirler (Yavuzer, 1999). Ailesi tarafından öğrenmeye ve başarılı olmaya güdülenen, ödevlerinde reh-

berlik edilen, uygun çalışma ortamı sağlanan, çalışmanın yanında eğlenmeyi de içeren bir çalışma programı 

sunulan, düşüncelerine saygı gösterilerek fikirlerini açıkça söylemesine fırsat verilen böylece yaratıcılığa teşvik 

edilen çocuğun öğrenmeyi gerçekleştirmesi daha kolay olur. Böyle bir ortam, çocuğun kişilik gelişiminde önem-

li bir rol oynayabildiği gibi, toplum içinde daha rahat bir yer edinmesini de sağlayabilir. Anne-baba tarafından 

desteklenmeyen, rehberlik yapılmayan, her koşulda çalışması istenen, eğlenmenin de bir gereksinim olduğu 

göz ardı edilen çocuğun öğrenmesinden söz etmek çok güç olabilir (Çelik, 2003, s:11; Romski ve Sevcik, 2005, 

s:174-176 ).

Sağlıklı, mutlu, yaratıcı insanlar yetiştirebilmek için her yaşantıyı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. 

Çocuğun böyle bir yaşantıya hazır olması ise ailenin çocuk eğitimi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını gerek-

tirir (Oktay, 2002). Comenius’a göre bu eğitim, özgürlük, neşe ve zevk içeren, pozitif öğrenme tecrübelerinden 

oluşmalıdır. Okul öncesi dönemde çocukların evde anneleri ile bulunmalarının ve ailenin çocuk eğitimindeki 

rolünün önemi üzerinde duran Comenius, çocuğa erken yaşlarda somut bir şekilde öğretim yapılmasını öner-

mektedir. Çünkü çocuk hayata dair ilk tecrübeleri anne ve babasından öğrenir (Morrison, 1998;  akt: Oktay, 2002; 

Warfield ve Hauser-Cram, 2005; Souto-Manning ve Swick, 2006 ). 

Ayrıca okul öncesi dönemdeki çocuk için en belirgin modeller, zaman ve çevre birlikteliğini paylaştığı an-

nesi ve babasıdır. Onların yaşam alışkanlıklarını, kişisel özelliklerini ve değer yargılarını benimsemeye çalışır. 

Nitekim ihtiyaçlarını karşılarken, duygularını ifade ederken, oyun oynarken model aldıklarının izlerini görmek 

mümkündür. Özellikle bu dönemde annesini ve babasını böylesine etkili birer model olarak alması, çocuğun 

gelecekteki kişilik yapısını, benlik algısını ve de öz saygısını doğrudan etkiler. Bu etkilenmenin yönü ise ebeveyn-

lerinin tutum ve davranışlarına göre olumlu ya da olumsuz olabilir (Yavuzer, 1999). Bu bağlamda okul, eğitim-

öğretim görevini yerine getirirken aile ortamının çocuk üzerindeki etkisini görmeli ve bu etkiden yola çıkarak 

bir eğitim ortamı hazırlamalıdır (Gürşimşek, 2003). Gelişim ve öğrenmede erken çocukluk döneminin önemini 
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ortaya koyan araştırmalar, aileyi okul yaşamının bir parçası haline getirmek gerektiğini vurgulamaktadırlar (Seç-

kin, Koç, 1997; akt: Zembat ve Unutkan, 2001).  

Sonuç olarak,  aile katılım çalışmalarının 2002 yılında okul öncesi eğitim programında yer almaya başlama-

sı ve 2006 yılı programında genişletilerek öneminin artmasına rağmen uygulama boyutundaki çalışmaların yeni 

olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın okul öncesi eğitimde yapılacak bundan sonraki aile katılım çalışmalarına 

katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan sınıf içi aile katılım çalışmaları değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca aile katılım çalışmalarının anasınıfl arında uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaca bağlı ola-

rak araştırma surecinde aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:

1. Ailelerin aile katılım uygulamaları konusunda görüşleri nelerdir?

2. Ailelerin sınıf içi etkinliklere aktif katılımlarına ilişkin görüşleri nelerdir?

3. Ailelerin katılım çalışmalarında en çok beğendikleri şeyler nelerdir?

4. Ailelerin, katılım çalışmalarında en az beğendikleri şeyler nelerdir?

5. Ailelerin bu çalışmada çocuklarında görülen becerilere ilişkin görüşleri nelerdir?

6. Ailelerin aile katılım çalışması ile ilgili genel görüşleri nelerdir?

Araştırmada nicel araştırma yaklaşımları içerisinde yer alan betimsel yöntem kullanılmaktadır. Araştırmada 

verilerin elde edilmesinde aile katılımı değerlendirme formu ve sistematik gözlem formu kullanılmıştır. Form-

daki verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca tablonun anlaşılırlığını artırmak için 

her bir maddenin ortalama değeri de ek olarak verilmiştir. Araştırmada sistematik gözlem formunun ve açık uçlu 

anketteki verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Ailelerin görüşleri belirlenen temalar bağlamında 

analiz edilmiştir. Bu süreçte verilen tepkiler, benzerlik ve farklılıklarına göre gruplanmış ve sıklık oranına göre de 

nicelleştirilmiştir

Etkinliğe katılan aileler, yapılan çalışmaya ilişkin olarak genelde olumlu görüş belirtmişlerdir. Özelde ise 

bazı aileler, etkinlikler esnasında sınıf içinde aktif olmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Benzer bir çalışma Kaya 

(2002) tarafından yapılmış ve bu çalışmada, okul yaşantısında aktif rol alan ailelerin çocuklara olan bakış açıları-

nın zamanla değiştiği ortaya konulmuştur.

Sonuç olarak, ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara karşı ilgili ve işbirliğine 

açık oldukları görülmektedir. Ailelerin, çocuklarının eğitim sürecine katılmalarının hem kendileri hem de çocuk-

ları ve okul öncesi eğitim kurumları açısından önemli ve gerekli olduğu görülmektedir.

Bulgular incelendiğinde aileler; sınıf içi ve sınıf dışındaki katılım çalışmalarının çocuklardaki becerilerin 

gelişimine katkı sağladığını, bu etkinliklerin aktif, yaratıcı, teşvik edici, öğretici olduğunu; çalışmaların e-posta ve 

cd ile gönderilmesinin çocukların eğitiminin bireysel olarak takip edilmesi açısından yararlı olabileceğini ifade 

etmişlerdir. Üç aile, sınıf içi uygulamalarında çocuklara hitap ederken zorlandıklarına dair olumsuz görüşlerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca veliler, çalışmanın çocuklardaki diğer gelişim alanlarına da olumlu katkı sağladığını ve 

özellikle çocuklardaki özgüven gelişimine destek olduğunu dile getirmişlerdir.  

Tüm bu bulgulara göre 5-6 yaş grubu çocuklarının gelişiminde, uygulanan aile katılım çalışmalarının olum-

lu etkisi olduğu sonucuna varılabilir. Dolayısıyla okul öncesi eğitiminde aile katılım çalışmaları, destekleyici ni-

telikte kullanılan yöntemler ve etkin öğrenme yaşantıları sağlandığı takdirde çocuğun tüm gelişim alanlarını 

olumlu yönde etkilediği ortaya çıkacaktır.

Anahtar kelimeler: Aile, okul öncesi eğitimi, aile katılımı.
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Türk Eğitim Sisteminde Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşleri
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Özet 

Öğretmenler, okullarda öğretim programlarını temel alarak öğrencilere planlanmış ve düzenlenmiş ya-

şantılar sayesinde gerekli bilgi, beceri, değer ve tutumları kazandırmaya çalışırlar. Öğretim programlarında öğ-

rencilere kazandırılmak istenilen öğrenim yaşantılarının tümü bulunup, her ders için kazanımlar ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. Kazanımlar, öğrencilerin planlanmış ve tertiplenmiş yaşantılar sayesinde kazanması kararlaştırılan, 

davranış değişikliği veya davranış olarak ifade edilmeye elverişli olan özelliklerdir (Ertürk, 1972). Öğrencilere 

planlı eğitim yoluyla kazandırılacak nitelikler olarak görülebilen kazanımlar bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar 

gibi öğrencinin kullanacağı düşünülen özellikler ve ulaşılması istenen sonuçlardır (Çelik, 2006). Uygulamada 

olan ilköğretim programı, öğrencinin ne bilmesi gerektiğinden çok nasıl öğrendiği ile ilgilenen yapılandırmacı 

öğrenme kuramını temel almaktadır. Yol gösterici, rehber, ortam hazırlayıcı, düzenleyici ve motive edici nitelik-

teki öğretmen profili çerçevesinde, öğrenciyi merkeze alan, aktif öğrenmeye odaklanmış bir program olup, he-

defl erine ulaşabilmesinde öğretmen kritik önem taşımaktadır. Programın ön gördüğü kazanımların öğrencilerin 

kalıcı ve anlamlı bir bütünlük içerisinde kazanmaları sürecinde öğretmenler ortam düzenleyicisi ve yöneticisidir. 

Öğrencilere öğrenmeyi, öğrenme becerisini kazandırarak, yaratıcı, merak sahibi, araştırmacı, entelektüel, yeni-

likçi, iş birliğine yatkın ve öz güven sahibi olarak yetiştirmelerinde programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin, 

kazanımlara yönelik görüşlerinin belirlenmesi aksaklıkların ortaya çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınma-

sı programın başarısını artıracaktır. Bu doğrultuda yapılan bu çalışma ile öğretmenlerin programda belirtilen 

amaçlara yönelik olarak görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmanın genel amacı ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin eğitim sisteminin kazanımlarına yö-

nelik görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda öğretmen görüşlerine göre araştırmada; kazanım-

ların toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olup olmadığı, kazanımların belirlenmesinde toplumsal, 

bölgesel ve ekonomik koşulların göz önüne alınıp alınmadığı, kazanımların gerçekleşmesini engelleyici faktör-

lerin neler olduğu, kazanımların gerçekleşmesinde aile, kalabalık sınıfl ar, sınıfl ardaki öğrenci sayısı, öğrencilerin 

devamsızlık yapması, sosyal çevre, okulun fiziki yapısı ve donanımı ile öğretmenlerin ek iş yapmasının etkili olup 

olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Tarama modelinde olan araştırmada, öğretmenlerin kazanımlara yönelik görüşlerinin toplanması, çözüm-

lenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bolu ili ilköğretim kurumlarında görev yapan ve çalışmaya 

gönüllü olarak katılmak isteyen 62 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. 

Veriler nitel yollarla toplanmıştır. Araştırma ile ilgili nitel veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış 10 

adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşme formunun geliştiri-

lirken, literatür taranarak sorular hazırlanmış, iç geçerliliği sağlamak için 4 uzman görüşü alınmıştır.

Görüşme formu sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analiz tekniği ve nitel verilerin 

sayısallaştırılması yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişki-

lere ulaşılmak amaçlanır. Bunun için birbirine benzeyen veriler belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirilir ve okuyucunun anlayacağı biçimde düzenlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). İçerik analizi ile elde edilen 

verilerin yorumlanmasında genellikle frekans ve yüzde kullanılır (Büyüköztürk vd., 2008). Bu doğrultuda araş-

tırmada öğretmenlerin her bir soruya verdiği yanıtlar, araştırma amaçlarına göre kodlanmış, kodların benzerlik 

ve farklılıkları, birbiriyle ilişkili olmaları dikkate alınarak kendi aralarında anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde 
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kategoriler oluşturulmuş ve her bir görüş, orijinal formu ve anlamı bozulmadan bu kategorilere yerleştirilmiştir. 

Analiz birimi olarak kelimeler kullanılmıştır. Böylece nitel veriler genel ve alt kategorilere göre düzenlenmiş ve 

işlenmesi için kavramsal bir yapı oluşturulmuştur. Her bir kategorinin hangi sıklıkla tekrar ettiği (frekansı) bulu-

narak veriler sayısallaştırılmıştır. Tablolar oluşturulurken kelime sıklıklarının belirtilmesinde kavramlar oluşturu-

lurken, bir kişi birden fazla farklı görüş belirtebilir bu yüzden kelime sıklıklarında toplam öğretmen ve öğrenci 

sayısına ulaşılmamıştır. 

Araştırmada öğretmen görüşlerine göre elde edilen bulgu ve sonuçlardan bazıları şu şekildedir:

Öğretmenlerin 22’si kazanımların toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmadığını belirtmiştir. 

Bu duruma gerekçe olarak kazanımların gerçek hayat ve sosyo-ekonomik çevreyle tam örtüşmediğini, coğrafi 

bölgelerin göz önünde bulundurulmadığını, sınavlara yönelik olduğunu, öğrencilerin seviyelerinin üstünde ya 

da altında kaldığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bir kısmı kazanımların belirlenmesinde bölgesel ve ekono-

mik koşulların göz önünde bulundurulduğunu düşünürken, bir kısım düşünmemektedir. Bölgesel ve ekonomik 

koşulların göz önünde bulundurulmadığını düşünenler, kazanımların ideal öğrenci tipine göre hazırlandığını, 

şehir hayatına yönelik olup kırsal bölgelerin özelliklerini dikkate almadığını, bu durumun eğitim birliğine aykırı 

olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin %99’u kazanımların gerçekleşmesinde engelleyici faktörlerin olduğunu 

belirtmiştir. Bu faktörlerin başında, ilgisiz aile, ilgisiz öğrenci, araç-gereç eksikliği, sosyal çevre gelmektedir. Bu 

faktörleri, ekonomik şartlar, zaman kısıtlılığı, devamsızlık, evrak yükü, kalabalık sınıfl ar ve değişken eğitim poli-

tikası izlemektedir. 

Öğretmenlere göre aile, kalabalık sınıfl ar, öğrenci sayısı, öğrenci devamsızlığı, sosyal çevre, okulun fiziki 

yapısı ve öğretmenlerin ek iş yapması kazanımların gerçekleşmesinde etkili faktörlerdir. Aile eğitim sürecini des-

tekleyici, eksik giderici, kazanımları pekiştirici, hayata geçirici ve okul dışındaki kontrol mekanizmasıdır. Ailenin 

eğitim durumu ve bakış açısı, parçalanmış ailelerin olması kazanımların gerçekleşmesinde büyük etkiye sahiptir. 

Kalabalık sınıfl ar, öğrenci sayısı sınıfta etkileşim, iletişim, öğrenciye birebir ulaşma, kontrol, gerekli dönüt ve dü-

zeltmelerin yapma, yöntem ve teknikleri uygulama, zaman ve iş yükü açısından sorundur. Öğrenci devamsızlığı 

eğitim sürekliliği, kazanımlar arası kopukluk ve binişiklik açısından sorun olup okuldan soğumaya yol açmakta, 

öğretmenin moralini bozmaktadır. Sosyal çevre kazanımları pekiştirdiği için destekleyici nitelikte olmalıdır. Oku-

lun teknolojik olarak donanımlı olması, laboratuar, spor salonu vb. olması, duyu organlarına hitap eden mater-

yallerin kullanılması kazanımların gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Öğretmenlerin maddi sıkıntılar 

yüzünden ek iş yapması, enerji kaybına, yorgunluğa, psikolojik olarak huzursuzluğa ve odaklanmada sorunlara 

sebep olmaktadır. 

Araştırmada elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen önerilerden bazıları şu şekildedir: Kaza-

nımlar belirlenirken, toplumun eğitim-öğretim açısından ihtiyaç analizi daha iyi yapılmalı, her kesime hitap edici 

bölgesel ve ekonomik koşulları göz önüne alınmalıdır. Okul-veli işbirliği geliştirilmelidir. Okulların araç-gereç ek-

sikliği giderilmeli, öğretmenler, daha fazla materyal üretmeleri hususunda özendirilmelidir. Sınıfl ardaki öğrenci 

sayıları ideal düzeye getirilmeli, gerekli durumlarda derslik sayısı artırılmalıdır. Devamsızlık konusunda tedbir-

ler alınmalı ve bu konuda öğrenci ve veliler pedagojik olarak bilgilendirilmelidir. Edinilen kazanımların sosyal 

çevrede pekişmesi ve hayata geçirilebilmesi için olanaklar artırılmalıdır. Okulların fiziki yapıları eğitim-öğretim 

faaliyetlerine göre düzenlenmeli, teknolojik olarak desteklenmeli, spor salonları, laboratuar gibi eklentiler artı-

rılmalıdır.

Anahtar kelimeler: İlköğretim öğretmeni, kazanım.
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Özet

Okula başlama çocuğun okul öğrenmeleri için hazır olmasını gerektirir. Hazır oluş ya da başka bir deyişle 

okul olgunluğu okul öğrenmeleri için ön bilgi beceri ve tutum yani olgunlaşma ve ön yeterlik  anlamına gel-

mektedir.

Çocuğun  okula  başlaması,  onun öğrenmeye karşı tutumunu belirlemesinde ve  ileriki öğrenme yaşantısı-

na temel oluşturmasında büyük öneme sahip olmasından dolayı öğrenim  yaşamının  en  önemli  olaylarından 

biridir. 

Okula  başlama,  zihinsel,  bedensel,  duygusal  ve  sosyal  açıdan  bir olgunlaşmayı  gerektirir.  Örneğin 

bir çocuk zihinsel olarak okula başlama yeterliliğine sahip olmasına rağmen duygusal olarak “evden kopabilme 

”olgunluğunu göstermeyebilir (Yörükoğlu,1993). Bu olgunluğa  ulaşmış  olan  çocuğun,  ilköğrenim  yaşamı ba-

şarılı  olabileceği  gibi,  daha  sonraki öğrenim  yaşamları  da  başarılı  olacaktır (Binbaşıoğlu, 1995; Çoban,1996 

Akt. Özdemir Kılıç, 2004). 

Her çocuk bir diğerinden farklıdır ve bu çocukların okul olgunlukları da birbirinden farklıdır. Çocuğun oku-

la başlaması veya  başlamaması  gerektiği  konusundaki  kararı  verirken,  takvim  yaşına  dayalı olma  yanında,  

davranış  yaşını  (Fiziksel,  sosyal,  duygusal,  bilişsel  ve  özbakım alanlarının  düzeyi)  bilmenin,  daha  önemli  

olduğunu  son yıllarda  yapılan araştırmalarda  görülmektedir.  Örneğin;  ilkokuma  ve  yazma öğretiminde,  okul 

öncesi dönemde, zengin okuma-yazma araç-gereçleri ortamında yetişerek okuma-yazma  deneyimi  kazanan,  

okuma-yazma  geleneği  olan  aile  ortamından  gelen, ailesinde öykü ve masal dinleyen, görsel ve dilsel algıyı 

geliştirici resim çizme ve tamamlama  kitaplarıyla  çalışan  ve  büyük  resimli  kitaplarla  tahmini  okuma etkinlik-

lerinde  bulunan  çocukların  daha  başarılı  olduklarını  göstermiştir  (Çelenk, 2003). 

Etkili bir eğitimden söz edebilmek için çocukların gelişim özelliklerini ilgilerini, ihtiyaçlarını, yeteneklerini 

ve çevre şartlarını bilmek ve karşılaştıkları problemler hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Eğer çocuk-

ların özellikleri yeterince tanınmıyorsa bireysel farklılıklar dikkate alınmayacak ve anlam düzeylerine uygun bir 

eğitim yapılamayacaktır (Acarlar,1991).

Güven(1999) çocuğun okul öncesi dönemde kazanmış olması beklenen ve okula hazırlığın temeli sayı-

labilecek gelişim alanlarını şu şekilde ifade etmiştir: Görsel olgunluk, renkleri ayırt etme, görsel hafıza,  göz-el 

koordinasyonu, işitsel ayırt etme, sosyal ve duygusal etkenler ve dikkat süresi.

Çocuğun bu gelişim alanlarına ilişkin yeterli olgunluğa erişip erişemediğini bilmeden yalnızca takvim yaşı-

na bakarak okula başlatmak öğrencinin başarısızlıuğına neden olabilmektedir. Yapılan bazı araştırmalar normal 

zekaya sahip çocukların bile yeterince olgunlaşmadan okula başlamasının öğrenme güçlüklerine neden oldu-

ğunu göstermektedir.

2011-2012 öğretim yılı itibariyle çocukların okula başlama yaşı 60 aya indirilmiş 60-66 aya kadar çocukların 

okula başlaması aile kararına bırakılırken 66-72 ay arası çocukların okula başlaması zorunlu hale gelmiştir. Okula 

başlamada takvim  yaşı  baz alınarak düzenleme  yapılması çocuğun okul olgunluğu göz ardı edildiğini düşün-

dürmüştür. Çocukların ilköğretime hazır oluşları dikkate alındığında, bu durumun ne  kadar  sağlıklı  olduğu  

konusunu tartışmaya açmıştır.  
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Bu araştırmada,  okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin 60-72 ay çocukların ilköğretim birinci sınıfa başlama-

larına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

60-72 ay çocukların ilköğretim birinci sınıfa başlamaları uygulamasının   okul olgunluğu açısından uygun-

luğu, öğretmenlerin bu yaş grubu öğrencilerin hazır bulunuşluğunu değerlendirme ve gelişimini  destekleme 

için gerekli bilgi ve becerilere sahip olup olmadıkları ile ilgili görüşlerini incelemeyi amaçlayan tarama modelin-

de betimsel bir çalışmadır. Araştırmada okul olgunluğu ile ilgili bilinenler hakkında derinlemesine bilgi edinmek 

amacıyla, nitel araştırma yöntemlerinden en çok kullanılan görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.

Tarama modelleri, geçmişte ya da günümüzde var olan bir durumu, olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar,2004). Ta-

rama modelindeki araştırmalar ilk ve temel araştırma eylemi niteliğini taşırlar. Eğitim sorunlarının birçoğu ta-

nımlanabilir nitelikte olması nedeni ile tarama modelindeki araştırmalar bilginin anlaşılması ve artırılmasında 

kuramcılara ve uygulayıcılara önemli katkılar sağlamaktadır (Balcı, 2004).

Nitel araştırma ise gözlem, görüşme ve döküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araştırmadır. Nitel yöntemlerden en sık kullanılanı görüşmedir. Görüşme, insanların perspektifl erini, 

deneyimlerini, duygularını ve algılarını ortaya koymada kullanılan, oldukça güçlü bir yöntemdir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2004).

Bu araştırmanın verileri 2011-2012 öğretim yılının bahar yarıyılının sonunda  toplanmıştır. Araştırmada,  

öğretmenlerin kişisel  bilgilerine yönelik  5 ve  60-72 ay çocukların ilköğretim birinci sınıfa başlamaları ve hazır 

bulunuşluğu belirleyen kriterleri ile  karşılaşılan güçlüklere ilişkin 6 soru olmak üzere  toplam 11 sorudan oluşan 

görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar  tarafından öğretmenlerle yüz yüze görü-

şülerek elde edilen bilgiler yazılı olarak kaydedilmiştir.

Çalışmadaki görüşme sonucundaki veriler derinlemesine betimlenerek (içerik analizi kullanılarak) araş-

tırmacı tarafından belirlenen kriterlere göre incelenmiştir. İçerik analizinin ilk ve önemli aşamaları olan açık 

ve seçici kodlama süreci takip edilmiştir. Buna göre, yazılı hale getirilen görüşme metni birkaç kez okunarak 

olası kodlarla ilgili notlar alınmıştır. Kodlama yaparken ilgili literatür, araştırma ve görüşme soruları göz önün-

de bulundurulmuştur. Görüşme verilerini rapor haline getirirken öncelikle var olan durumu betimlemek esas 

alınmıştır (Atıcı, 2004). Görüşme yapılan kişilerin bakış açılarını yansıtmak ve betimlenen durumu okuyucunun 

zihninde daha canlı bir şekilde resmetmesini sağlamak için doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Bulguları sunar-

ken okulöncesi öğretmeninden alıntı yapıldığında “O.Ö.Ö” ve  ilköğretim 1. sınıf öğretmeninden alıntıda “İ.Ö.Ö” 

kısaltmalara gidilmiş ve yanına verilen numaralarla hangisinden alıntı yapıldığı belirtilmiştir (örneğin İ.Ö.Ö.3 

gibi). Analiz yaparken gruplar arası farklar ve benzerlikler olup olmadığı üzerinde durulmuştur.

Araştırmanın çalışma grubunu, Bolu il merkezinde, MEB’e görev yapan  okulöncesi öğretmenleri  ve sınıf 

öğretmenleri arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi   ile belirlenen (10 okul öncesi  öğretmeni, 10 sınıf 

öğretmeni) toplam  20 öğretmen oluşturmuştur.

Görüşme yapılan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu 60-72 aylık öğrencilerin hazırbu-

lunuşluk düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda  okul öncesi eğitim programlarının ve ortamlarının daha 

uygun olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca Sınıf öğretmenleri kendilerini bu yaş grubunun eğitim ve öğretimi açısından yeterli bulmadıklarını 

ifade etmişlerdir. Bu açıdan bu yaş grubunun yeterli ön hazırlık çalışmaları yapılmadan ilköğretim eğitimine 

dahil edilmesi hem öğrenci hem de öğrenci açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı ileriki öğrenmelerine de 

yansıyacağı söylenilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hazırbulunuşluk, 60-72 aylık çocuklar,  Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenleri
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Özet 

Matematik dersinde problem kurma, problem çözme kadar merkezi bir öneme sahip olmakla birlikte ma-

tematiksel düşünmenin doğasında yer almaktadır. Problem kurmanın matematiksel bir etkinlik biçimi olmasının 

önemine ve öğretim etkinliği olarak kullanılmasına olan ilgiye rağmen, bir durum ya da deneyimden problem 

üretmeyi içeren matematiksel problem kurmanın bilişsel bir süreç olarak ele alındığı çok az sistematik araştır-

ma bulunmaktadır (Silver, MamonaDowns, Leung & Kenney, 1996). Bunun yanında, Akay (2006) öğrencilerin 

problem kurmadaki bilişsel süreçlerini inceleyen araştırmalarda kesin sonuçlara sahip olmadığını belirtmek-

tedir. Aynı zamanda, problem kurma, öğretim programlarındaki önemine karşılık öğretmenler ve matematik 

eğitimcileri tarafından gözardı edilen bir konu olmasıyla birlikte, bu konuda yapılan çalışmaların sayısının da 

az olması bunun bir göstergesi olarak düşünülebilir. Bu nedenle, bu konunun Türkiye’de çok yönlü incelenmesi 

gerektiği düşünülmektedir (Gür ve Korkmaz, 2003).

Matematik soyut bir yapıdır ve Piaget’nin bilişsel gelişim dönemlerine göre öğrencilerin soyut düşünmeye 

başladıkları dönem ilköğretim ikinci kademe ile başlamaktadır. Bu açıdan ilköğretim ikinci kademe düzeyinde 

matematiksel becerilerin kazandırılması önem kazanmaktadır. Problem kurma becerisi de bu becerilerin için-

de yer almaya başlamıştır. Ancak ilgili alanyazın incelendiğinde, Türkiye’de ilköğretim ikinci kademe düzeyinde 

problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin etkilerini ortaya koyan bir araştırmaya rast-

lanamamıştır. Nitekim, problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin öğrenciler üzerinde 

oluşturacağı etkilerin belirlenmesi matematik öğretimi alanında katkı sağlayabilecektir. Tüm bunlar bu araştır-

manın çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın genel amacı, problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğre-

tim altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözme başarıları ve problem kurma becerilerine etkisini incelemektir. Bu 

genel amaç kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

• Matematik dersinde problem kurma yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin problem çözme başa-

rıları ile ders kitabına bağlı kalınarak öğretim gören öğrencilerin problem çözme başarıları arasında 

anlamlı farklılık var mıdır?

• Matematik dersinde problem kurma yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin problem kurma bece-

rileri ile ders kitabına bağlı kalınarak öğretim gören öğrencilerin problem kurma becerileri arasında 

anlamlı farklılık var mıdır?

• Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencile-

rinin problem çözme başarıları ve problem kurma becerilerine etkisi ön test – son test kontrol gruplu 

deneysel modele dayalı olarak araştırılmıştır. 

Bu araştırmanın deneklerini, 2010 – 2011 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Bilecik ili Gölpazarı ilçe-

sinde bir ilköğretim okulunda altıncı sınıfa devam eden 40 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubunda 21 öğren-

ci, kontrol grubunda ise 19 öğrenci yer almaktadır.

* *Bu çalışma Doç. Dr. Meral GÜVEN danışmanlığında yürütülen, Buket TURHAN’ın “Problem Kurma Yaklaşı-

mı İle Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Başarıları, 

Problem Kurma Becerileri ve Matematiğe Yönelik Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi” isimli yüksek lisans 

tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Öğrencilerin problem çözme başarıları, araştırmacı tarafından oluşturulan “Problem Çözme Başarı Testi” ile 

belirlenmiştir. Öğrencilerin problem kurma becerileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Problem Kurma Beceri 

Testi” ile belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest puanlarının ortalamaları arasındaki fark-

lılık grupların kendi içlerinde ayrı ayrı karşılaştırılmış ve karşılaştırmada bağımlı iki örnek t testi uygulanmıştır. 

Grupların sontest puanlarının karşılaştırılmasında ise bağımsız iki örnek t testi uygulanmıştır. 

Problem Çözme Başarı Testi’ne yönelik olarak, deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest puanlarının 

ortalamaları arasında sontestler lehine anlamlı farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. Bu durum, deney ve kont-

rol gruplarına uygulanan öğretim sonucunda problem çözme başarısının arttığı biçiminde açıklanabilir. Ayrıca, 

deney grubunda yer alan öğrencilerle kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sontest puanlarının aritmetik or-

talamaları arasında bulunan farkın anlamlılığı incelenmiş ve her iki grubun problem çözme başarısı yönünden 

sontest puanlarının aritmetik ortalamalarının arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bir başka de-

yişle, problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretimi ile öğrenim gören öğrencilerin, ders kita-

bına bağlı kalınarak öğrenim gören öğrencilerle problem çözme başarısı yönünden benzer özellikler gösterdiği 

belirlenmiştir. Buradan, problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme 

başarısının geliştirilmesi açısından bir etkisinin olmadığı söylenebilir.

Problem Kurma Beceri Testi’ne yönelik olarak, deney ve kontrol gruplarına ait öntest ve sontest puanla-

rının aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını incelenmiş ve deney grubunun sontest 

öntest puanlarının ortalamaları arasında sontest lehine anlamlı farklılıklar bulunduğu, kontrol grubunun öntest 

ve sontest puanlarının ortalamaları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Bu durum, deney 

grubun uygulanan öğretim sonucunda problem kurma becerisinin arttığı, kontrol grubunda ise problem kurma 

becerisine yönelik bir artışın olmadığı biçiminde yorumlanabilir. Ayrıca, deney grubunda yer alan öğrencilerle 

kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sontest puanlarının aritmetik ortalamaları arasında bulunan farklılığın 

anlamlılığı incelenmiş her iki grubun problem kurma becerisi yönünden sontest puanlarının aritmetik ortala-

malarının arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara göre, problem kurma yaklaşımı ile 

gerçekleştirilen matematik öğretimi ile öğrenim gören öğrencilerin, ders kitabına bağlı kalınarak öğrenim gören 

öğrencilerden problem kurma becerisi yönünden daha başarılı oldukları söylenebilir. Ayrıca yapılan öğretimin 

etkili olduğu biçiminde de yorumlanabilir. Sonuç olarak, problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matema-

tik öğretiminin problem kurma becerisini geliştirmede anlamlı bir etki yarattığı söylenebilir. 

Araştırmanın sonucunda, problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin, ders kita-

bına bağlı kalınarak gerçekleştirilen öğretime göre problem çözme başarısını arttırdığı yönünde bulgular elde 

edilememiştir. Ancak deney grubunda yer alan öğrencilerin Problem Çözme Başarı Testinden elde ettikleri or-

talama puanların kontrol grubunda yer alan öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum ise, 

deney grubundaki öğrencilerin problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen öğretimden yararlandıkları düşün-

cesini oluşturmaktadır. Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin, ders kitabına bağlı 

kalınarak gerçekleştirilen öğretime göre problem kurma becerisini arttırmada ise daha etkili olduğu yönünde 

bulgular elde edilmiştir. Başka bir deyişle, deney grubunda gerçekleştirilen öğretimin problem kurma becerisini 

artırma açısından önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Problem Çözme, Problem Kurma
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Dil, insanlar arası iletişimi sağlamada, bireyi sosyal bir varlık olarak tanımlamada önemli bir unsurdur. Bu 

iletişim ya da sosyalleşme sürecinde insanların yalnızca kendi dilini konuşan kişilerle değil, hızla artan kültü-

rel etkileşimler ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak diğer ülkelerin de dillerini bilme gereksinimi ve / veya 

zorunluluğu da artmaktadır (Gökmen, 2005). Çelebi (2006)’nin Sarıhan’dan aktardığına göre, Türkiye’de anadil 

dışında bir yabancı dil öğretimine duyulan gereksinim için, Türkçenin bilim dili olmayışı, batı dillerinden özel-

likle İngilizcenin uluslararası bir dil haline gelişi, özellikle İngilizce olmak üzere yabancı dil bilgisinin kalkınmayı 

hızlandırıp turizmi geliştirdiği gibi gerekçeler gösterilmektedir. Bu ve benzeri gerekçeler, eğitim sisteminde bu 

gereksinimleri karşılayacak düzenlemeler yapılmasına neden olmaktadır.  

Türkiye’de yabancı dil öğretimi, özellikle İngilizce öğretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği eğitim kade-

mesi yükseköğretimdir. Yükseköğretim kurumlarında İngilizce öğretimi çoğunlukla hazırlık sınıfl arında gerçek-

leştirilmektedir. Bu eğitim, bazı kurumlarda zorunlu, bazılarında ise isteğe bağlı olarak verilmektedir. Türkiye’de 

üniversitelerin eğitim dilinin Türkçe olduğu ya da öğretimin 1/3’ünün yabancı bir dilde yapıldığı bölümlerine 

yönelik verilen hazırlık programları “isteğe bağlı” olarak yürütülmektedir. Hazırlık eğitiminin isteğe bağlı veril-

diği üniversitelerden biri de Dumlupınar Üniversitesi’dir. Kurumda Mühendislik Fakültesi’nden Elektrik-Elektro-

nik, Bilgisayar ve Seramik Mühendisliği, Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Fizik ve Kimya ile İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’nden   İktisat ve İşletme bölümleri öğrencilerine isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. 

İsteğe bağlı olarak yürütülen programda kur sistemi uygulanmamakta ve öğrenciler haftalık 30 saat ders gör-

mektedirler. Yapılan araştırmalara göre, bireyin istekli olması başarı ve motivasyon düzeyi üzerinde çok büyük 

bir etkiye sahiptir. Öğrenmeye karşı istek ve olumlu tutum, öğrenci motivasyonunu etkileyen etkenlerin başında 

gelmektedir (Çetin, 2007; Kara, 2004). Buna bağlı olarak, motivasyonun amaca ulaşma kararlılığını yükselttiği 

ve bireyin öğrenmesine katkı sağladığı belirtilmektedir (Dellal ve Günak, 2004). Bu da onların belirli bir amacı 

gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarını gerektirmektedir (Koçel, 1999). Ancak, Dumlupı-

nar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü hazırlık programına öğrenciler isteğe bağlı olarak katılmalarına rağmen, 

öğrenmeye isteksizlik, devamsızlık ve başarısızlık gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu durum, isteğe bağlı 

İngilizce hazırlık programının, isteğe bağlı oluşunun nitelik üzerindeki etkileri bakımından irdelenmesi gereğini 

doğurmuştur. Bu gereksinimden hareketle gerçekleştirilen bu araştırmanın, isteğe bağlı hazırlık programının 

geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi isteğe bağlı İngilizce hazırlık programında görev yapan okutmanların, 

programın isteğe bağlı oluşunun nitelik üzerindeki etkilerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçek-

leştirilmiştir.  Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmaya, 2010-2011 akademik yılında isteğe bağlı ha-

zırlık sınıfl arında ders veren okutmanların tamamı katılmıştır. Bu sayı toplam 12 kişidir. Araştırmanın verilerinin 

toplanmasında, okutmanların görüşlerini derinlemesine belirleyebilmek amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşme 

tekniğinden yararlanılmış ve veriler betimsel analiz yöntemine göre çözümlennmiştir. Bu amaçla öncelikle araş-

tırmacılar tarafından veriler ayrı ayrı kodlanmış ve oluşturulan kodlama anahtarına göre temalar oluşturulmuş-

tur. Ulaşılan bulguların sunuluşunda ise, katılımcı görüşlerini açık bir şekilde ortaya koymak ve verilerin inandı-

rıcılığını sağlamak amacıyla doğrudan alıntılardan yararlanılmıştır.

Araştırma verilerinden okutmanların programın isteğe bağlı oluşunun nitelik üzerindeki genel görüşleri-

nin olumlu ve olumsuz olmak iki boyutta yoğunlaştığı belirlenmiştir. Buna göre isteğe bağlılığın program üze-

rindeki olumlu etkilerine vurgu yapan üç katılımcı, kendi isteğiyle gelen öğrencilerde öğrenmeye ve öğrenme 
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sorumluluğunu almaya yönelik bir içsel motivasyon oluştuğu, zorlama olmadan kendi istekleriyle katıldıkları 

için öğrencilerin başarmaya daha yakın oldukları ve dil öğrenme konusunda daha bilinçli olmaları bakımın-

dan yararlı bulduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı ise hazırlık eğitiminin isteğe bağlı oluşunun 

programın niteliğini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Bir katılımcı bu yöndeki düşüncesini, beklenenin aksine 

öğrencilerin programa kendi istekleriyle katılmış olmasına rağmen sınıfta kalma olmadığı için yeterince etkili 

olamadıkları biçiminde açıklamıştır. Bu katılımcıya göre programın zorunlu olmasının öğrenciler üzerinde daha 

fazla bir yaptırım uygulanabileceği için programın verimini artıracağı yönündedir. Öte yandan bazı katılımcılar 

da programın isteğe bağlı oluşunun nitelik üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz oluşuna yönelik kesin bir 

görüş belirtmemekle birlikte, bu durumun öğrenciler tarafından yanlış algılandığını, bunun da programın nite-

liğini olumsuz etkilediğini düşündükleri belirlenmiştir. Bir başka okutman da programın özellikle isteğe bağlı 

oluşunun okutmanlar açısından önemli olduğunu belirtmiştir. Bu görüşe göre, program isteğe bağlı olduğu 

için öğrencilerin çeşitli beklentilerle ve daha bilinçli olarak programa gelmesinin, bölümün prestiji açısından 

okutmanları öğrencileri programdan beklentileri karşılanmış olarak ayrılmaları için daha çok çalışmaya motive 

etmektedir. 

Bu genel görüşlerin yanı sıra, programın isteğe bağlı olma durumu okutmanlar tarafından motivasyon, 

derse katılım ve devam durumu ile akademik başarı olmak üzere dört boyutta irdelenmiştir. Programın isteğe 

bağlı olma durumunun motivasyon üzerindeki etkilerine ilişkin görüşler incelendiğinde, bu durumun olumlu ve 

olumsuz yönde etkileri olduğu düşünülmekle birlikte, okutmanların çoğunluğu motivasyon durumunun zaman 

içinde değiştiğini düşündükleri görülmüştür. Programın isteğe bağlı oluşunun, öğrencilerin derse devam etme 

durumu açısından etkileri incelendiğinde, okutmanların bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz etkileri olduğunu, 

öte yandan bir kısmı ise bu durumun zamanla değiştiğini düşündükleri belirlenmiştir. Derse katılım konusunda 

da devamsızlık durumundaki bulgulara benzer bulgulara ulaşılmıştır. Son olarak okutmanların programın isteğe 

bağlı oluşunun öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerinin, akademik başarı-is-

teğe bağlılık ilişkisinin duruma göre değiştiği, bu ikisi arasında ilişki olmadığı ve niteliği etkilediği biçiminde 

değişiklik gösterdiği belirlenmiştir.   

Araştırma bulgularından ulaşılan sonuçlara göre, Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü okut-

manları programın isteğe bağlı olma durumunun İngilizce hazırlık eğitiminin niteliği üzerindeki etkilerini daha 

çok öğrencilerin motivasyon, derse katılım ve devamsızlık ile akademik başarı durumları yönünden irdelemiş-

lerdir. Bu bakımdan okutmanların görüşlerinin birbirlerinden farklılık gösterdiği görülmektedir. Bazı okutmanlar 

programın isteğe bağlı olmasını yararlı bulurken, bazıları ise eğitim-öğretim süreci açısından olumsuz bir uygu-

lama olarak değerlendirmektedirler. Bu dört boyut önemli görülmekle birlikte, genellikle bunların birbirinden 

bağımsız değerlendirilmediği ve birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyerek her birinin eğitim-öğre-

tim sürecinde önemli bir yerinin olduğu düşünülmektedir. Buna göre, motivasyonun devamsızlığı, devamsızlı-

ğın derse katılımı, derse katılımın başarıyı ve başarının da yine motivasyonu etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca 

motivasyon, devamsızlık, sınıf içi katılım ve akademik başarının öğrenciden öğrenciye, sınıf dinamiğine ve okut-

man-öğrenci iletişimi gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebildiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak 

okutmanların görüşlerinden, genel olarak öğrencilerin yabancı dil bilmenin önemi ve gerekliliği konusunda 

bilinçli olmaları ve bu bilinçle programa katılan öğrencilerin motivasyon, devamsızlık, sınıf içi katılım ve akade-

mik başarı gibi etkenler açısından herhangi bir sorunun yaşanmayacağını da düşündükleri anlaşılmaktadır. Öte 

yandan, bu görüşlere dayalı olarak programın isteğe bağlı olması durumunun nitelik üzerindeki etkilerine ilişkin 

kesin bir yargıya varmak olanaklı değildir. Ancak bu konu üzerinde daha fazla çalışma yapılmaya gereksinim 

olduğu da görülmektedir. Bu nedenle, isteğe bağlı hazırlık eğitiminin doğrudan nitelik üzerindeki etkilerini be-

lirlemeye yönelik öğrenci görüşlerini de içeren geniş katılımlı ve daha ayrıntılı çalışmalar yapılabilir. Bunun yanı 

sıra, benzer programların uygulandığı üniversitelerde araştırmalar yapılarak sonuçların karşılaştırılması yoluyla 

programın isteğe bağlı olma durumunun etkileri tartışılabilir. 

Anahtar kelimeler: Akademik başarı, derse katılım ve devamsızlık, isteğe bağlı hazırlık eğitimi, motivas-

yon, okutman. 
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Özet

Tarih boyunca çalışma zamanı insanoğlunu yıpratırken çalışma dışı zamanı ise, insanın kendisi için bir 

şeyler yapması,kendisini yenilenmesine, güç tazelemesine ve hayata yeniden başlamasına olanak vermiştir. Bu 

süreç boyunca, birey çalışma zamanına verdiği önemin dışında, çalışma dışı zamanına da, yani, boş zamanın kul-

lanımına da büyük önem vermiştir. Kişilerin çalışma ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için geçirdikleri zamanın 

dışında kalan boş zamanlarında gönüllü katılımlarıyla, kendilerini gerçekleştirmek ve günlük yaşamın dertle-

rinden uzaklaşmak için yaptıkları aktiviteler olarak,rekreasyonu tanımlayabiliriz. Bir başka ifadeyle,rekreasyon 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, özellikle boş zamanların artması ile orantılı olarak önemi artan bir kav-

ramdır. Ülkemizde çeşitli kuşakların, boş zamanlarını değerlendirme açısından bir eğitimden almadıkları için 

boş zamanları çoğunlukla edilgen,pasif ve yararsız bir biçimde değerlendirdikleri bir gerçektir. Öğrencilerin 

ileride kişiliklerini tamamlayabilmiş, sosyal sorumluluk alabilen, zamanı doğru kullanabilen, zararlı alışkanlık-

lardan uzak bireyler olabilmesi için, ilköğretim düzeyinde, okul saatleri dışında kalan zamanlarını doğru biçim-

de kullanmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Okullar ve aileler bu amacı gerçekleştirmeye yönelik, programları 

düzenlemeli ve uygulamalıdır. Bu çerçevede, çalışma, okul yöneticilerine, öğretmenlere, ailelere, sivil toplum 

kuruluşlarına, yerel yöneticilere ve diğer ilgililere kaynak oluşturacak bilgileri sağlaması açısından önemli görül-

mektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin okul dışında kalan zamanlarında herhangi 

bir etkinliğe katılmalarını ne tür faktörlerin etkilediğini ortaya koymaktır. 

Araştırmanın problem cümlesi: “Sakarya İli Merkez ve İlçelerinde İlköğretim Öğrencilerinin Okul Saatleri 

Dışında Kalan Zamanlarında Herhangi Bir Etkinlik ile Değerlendirememelerinin Nedenleri Nelerdir?”olarak ifade 

edilmiştir.Araştırmada, İlköğretim Öğrencilerinin okul saatleri dışında kalan zamanlarını herhangi bir etkinlikle 

değerlendirememe nedenleri; a- okul türü, b- sınıf düzeyi, c- cinsiyet, d- ailenin yaşadığı yerleşim yeri, e- ailenin 

ekonomik durumu, f- annenin ve babanın eğitim durumu değişkenlerine göre nasıldır?    sorularına cevap aran-

mıştır.Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin okul saatleri dışında kalan zamanlarında herhangi 

bir etkinliğe katılamamasının nedenlerini belirlenmesidir.  Bu temel amaç doğrultusunda, araştırmanın diğer 

amacı, Öğrencilerinin okul saatleri dışında kalan zamanlarını herhangi bir etkinlikle değerlendirememe neden-

leri okul türü, sınıf düzeyi, cinsiyet, ailenin yaşadığı yerleşim yeri, ailenin ekonomik durumu, anne-babanın eği-

tim durumu değişkenlerine göre nasıl olduğunun belirlenmesidir. 

Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak, genel tarama modelinde betimsel (tarama) araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Betimsel Araştırma yöntemi, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betim-

lemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez.Araş-

tırmanın evreni, Sakarya ilinde bulunan resmi 360 ve özel 10 okul olmak üzere, toplam 370 ilköğretim okulunda 

öğrenim gören, resmi 111.442 ve özel 3.664 olmak üzere toplam 115.106 öğrenciden oluşmaktadır Araştırma-

nın örneklemini 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıfl ar oluşturmaktadır. 1. 2. ve 3. Sınıf öğrencileri gelişim düzeyleri açsından 

anketi dolduramayacakları gerekçesi ile örneklem dışında tutulmuştur. Her bir ilçedeki örnekleme alınan okul-



27

Bildiri Özetleri

lar, tabakalı örnekleme belirleme yöntemi ile düşük ve yüksek olanaklara sahip okullar olarak sınıfl andırılmıştır. 

Sonuç olarak araştırmanın örneklemi, %99 güven aralığında, %1 hata payı ile yaklaşık olarak 4.000 öğrenci ile 

çalışılması planlanmıştır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak, İlköğretim öğrencileri okul saatleri dışında kalan zamanlarını de-

ğerlendirmede kim tarafından yönlendirdiklerini belirlemek için Tutkun, Arısoy ve Okay tarafından geliştirilen 

anket formu kullanılmıştır. 

Araşrıtma sonucunda aşağıdaki bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır: 1- Öğrencilerin okul saatleri dışında kalan 

zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılamama nedenleri olarak en çok, yeterli vakitlerinin olmaması şeklinde 

belirtilmiştir. Diğer nedenler sırasıyla; derslerdeki başarılarının düşmesi, okullarında etkinlik düzenlenmemesi, 

ailelerinin izin vermemesi, ailelerinin maddi durumunun yeterli olmaması,okulları tarafından bilgilendirilme ya-

pılması ve öğretmenleri tarafından bilgilendirilmedikleri şeklinde ifade edilmiştir.  

2- Öğrencilerin okul saatleri dışında kalan zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılamama nedenleri öğre-

nim gördükleri okulların sosyo-ekonomik durumları ve sınıf düzeylerine göre incelendiğinde: yeterli vakitlerinin 

olmaması maddesine 7. sınıf düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip okulda öğrenim gören öğrencilerin; ders-

lerdeki başarılarının düşmesi maddesine 7. sınıf özel okul öğrencilerinin; okullarında etkinlik düzenlenmemesi 

maddesine 8. sınıf yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip okulda öğrenim gören öğrencilerin; ailelerinin izin 

vermemesi, ailelerinin maddi durumunun yeterli olmaması, okulları tarafından bilgilendirilmemeleri ve öğret-

menleri tarafından bilgilendirilmedikleri maddelerine ise 4. sınıf düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip okulda 

öğrenim gören öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla katılım gösterdikleri belirlenmiştir.

3- Öğrencilerin okul saatleri dışında kalan zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılamama nedenleri cin-

siyete göre incelendiğinde: yeterli vakitlerinin olmaması, derslerdeki başarılarının düşmesi, okullarında etkinlik 

düzenlenmemesi, ailelerinin izin vermemesi, ailelerinin maddi durumunun yeterli olmaması konularında kız ve 

erkek öğrenciler birbirine yakın oranlarda; okulları ve öğretmenleri tarafından bilgilendirilmemeleri konusunda 

ise erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla katılım gösterdikleri tespit edilmiştir.

4- Öğrencilerin okul saatleri dışında kalan zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılamama nedenleri ya-

şadıkları yerleşim birimlerine göre incelendiğinde: yeterli vakitlerinin olmaması maddesine il ve ilçede yaşa-

yan öğrencilerin aynı oranlarda; derslerdeki başarılarının düşmesi, ailelerinin izin vermemesi, ailelerinin maddi 

durumunun yeterli olmaması ve okulları tarafından bilgilendirilmemeleri maddelerine köyde yaşayan öğrenci-

lerin; okullarında etkinlik düzenlenmemesi ve öğretmenleri tarafından bilgilendirilmedikleri maddelerine ise 

beldede yaşayan öğrencilerin, diğer öğrencilere göre daha fazla katılım gösterdikleri belirlenmiştir.

5- Öğrencilerin okul saatleri dışında kalan zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılamama nedenleri aile-

lerinin ekonomik durumlarına göre incelendiğinde: yeterli vakitlerinin olmaması maddesine ailesinin ekonomik 

durumu orta olan öğrencilerin; derslerdeki başarılarının düşmesi, okullarında etkinlik düzenlenmemesi, aileleri-

nin izin vermemesi, ailelerinin maddi durumunun yeterli olmaması, okulları tarafından bilgilendirilmemeleri ve 

öğretmenleri tarafından bilgilendirilmedikleri maddelerine ise ailesinin ekonomik durumu zayıf olan öğrencile-

rin, diğer öğrencilere göre daha fazla katılım gösterdikleri belirlenmiştir.

6- Öğrencilerin okul saatleri dışında kalan zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılamama nedenleri an-

nenin eğitim durumuna göre incelendiğinde; yeterli vakitlerinin olmaması, derslerdeki başarılarının düşmesi, 

okullarında etkinlik düzenlenmemesi, ailelerinin izin vermemesi, ailelerinin maddi durumunun yeterli olmama-

sı, okulları tarafından bilgilendirilmemeleri ve öğretmenleri tarafından bilgilendirilmedikleri maddelerine anne-

si eğitim almamış öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla katılım gösterdikleri belirlenmiştir.

7- Öğrencilerin okul saatleri dışında kalan zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılamama nedenleri ba-

banın eğitim durumuna göre incelendiğinde; yeterli vakitlerinin olmaması, derslerdeki başarılarının düşmesi, 

okullarında etkinlik düzenlenmemesi, ailelerinin izin vermemesi, ailelerinin maddi durumunun yeterli olma-

ması, okulları tarafından bilgilendirilmemeleri ve öğretmenleri tarafından bilgilendirilmedikleri maddelerine, 

babası eğitim almamış öğrencilerin, diğer öğrencilere göre daha fazla katılım gösterdikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Serbest zaman, Boş zaman, İlköğretim, Okul, Öğrenci.
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Özet 

Geçen yüzyılda bilgi “kazanılacak” bir şey olarak algılanıyordu. Bunun sonucu olarak da öğrenci üretici 

ve etkin bir unsur olarak ele alınmak yerine edilgen ve alıcı yani verilen konuları ezberleyen bir konumda idi. 

Günümüzde ise “bilgi aranılan ve keşfedilen” bir şey olarak kabul edilmektedir. Bu durumda öğrenci verilen bil-

gileri belleyen bir kişi değildir. O öğretimde etkin ve bilgiyi arayan, keşfeden bir özelliğe sahiptir. Bunun sonucu 

olarak da artık öğretmen yerine öğrenme ön plana çıkmıştır. Diğer bir ifade ile öğretim öğrenci merkezli bir hale 

gelmiştir. Öğrenci merkezli öğretme yöntemlerine aktif öğretim yöntemleri denilmektedir. Gösteri yaptırma, 

yapılandırıcı öğretim yaklaşımı, tartışma yöntemi, proje temelli öğretim, probleme dayalı öğretim, çoklu zekâ 

kuramı, etkin öğrenme, işbirlikçi öğrenme modeli gibi.

“ Probleme dayalı öğrenmede günlük hayatta yer alan problemler ilgi çekici senaryolar halinde öğ-

rencilere sunulmaktadır. Bir senaryo öğrencinin konuya ilişkin ilgisini arttırmalı ve bir  veya daha faz-

la amaca hizmet etmelidir (Dahlgren ve Oberg, 2001).   Sonuç olarak, problemler ve problemlerin öğ-

rencilere sunum şekli olan Senaryolar probleme  dayalı öğrenme yönteminin uygulandığı öğrenme 

ortamlarının önemli bileşenleridir. Barg ve Diğerleri (2000) ile Dolmans ve  diğerleri  (2005) probleme 

dayalı öğrenmenin temel bileşenlerini;   

• Öğrenmeye sevk eden açık-uçlu, özgün, temel problemler, 

• Öğrenme için bir uyarıcı rolü üstlenen günlük yaşamdaki problemlerin yer aldığı senaryolar, 

• Öğrencilere öğrenme sürecinde yardımcı olan yönlendiriciler, 

• Genel ve bilişsel becerilerin açık öğretimi ve değerlendirilmesi, 

• Öğrencilerin öğrenme sürecinde birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlayan grup çalışmaları ile işbir-

likli öğrenme olarak özetlemişlerdir. 

Probleme dayalı  öğrenme   yönteminin  en   önemli   bileşenlerinden olan öğretmenlerin ve öğrenci-

lerin söz konusu yöntemin uygulandığı öğrenme ortamlarındaki görev ve sorumlulukları geleneksel 

öğrenme yaklaşımlarına göre Farklılık göstermektedir. Probleme dayalı öğrenme ortamlarında öğ-

renciler genel olarak uygun öğrenme Kaynaklarının seçilmesinde, çalışma zamanlarının planlanma-

sında, bireysel çalışma etkinliklerinin denetlenmesinde Ve yönetilmesinde aktif bir rol oynamakta-

dırlar (Hurk, 2006). Yönlendirici rolündeki öğretmenler ise problemi Seçmekte, öğrencilere sunmakta 

ve öğrencilerin araştırmaları ve sorgulamaları için onları yönlendirmektedirler (Ward ve Lee, 2002). 

Sonuç olarak öğretmenler öğrencilerin bilgiye ulaşmaları için onlara yol gösterirken; 

Öğrenciler sorgulama, eleştirel düşünme ve araştırma gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanarak an-

lamlı ve Kalıcı öğrenmektedirler. Bu nedenle yapılan araştırmalar probleme dayalı öğrenmenin yaşam boyu öğ-

renme için Önemli olan eleştirel düşünme, takım çalışması, problem çözme ve yeni durumlara bilgilerini uygu-

lama yeteneği Gibi becerileri öğrencilere kazandırdığını göstermiştir (Massa, 2008). Probleme dayalı öğrenme 

öğrencilerin kendini Yöneten öğrenme kapasitelerini ve biliş üstü farkındalıklarını da geliştirerek yaşam boyu 

öğrenmeleri için de Öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır (Dunlap, 2005). Genel olarak probleme 

dayalı öğrenmenin Öğrencilere yardımcı olduğu alanlar şu şekilde sıralanabilir (Hmelo-Silver, 2004): İnel, D. ve 

Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi kullanımına ilişkin öğrenci 
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• Kapsamlı ve esnek düşünmelerine yardımcı olur. 

• Problem çözme becerilerini geliştirir. 

• Bireysel ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir. 

• İşbirlikli öğrenmenin gereğini öğretir. 

• Öğrencileri öğrenmeye teşvik eder.

Öğrencilerin, öğrenmelerine ve yaşam boyu kullanabilecekleri çeşitli becerileri kazanmalarına katkı 

sağlayacağı düşünülen probleme dayalı öğrenme yöntemine göre, öğrenme öğrenenlerin aktif 

oldukları öğrenme ortamlarında var olan bilgileri üzerine yeni bilgilerini yapılandırdığı bir süreçtir.”  

(Awang ve Ramly, 2008)

Öğrenmenin ve öğretim yöntemlerinin değiştiği günümüzde öğrenci gelişimi ve öğrenme öğretme sü-

reçlerinin etkililiği için hangi bilginion nasıl ve ne şekilde öğretileceği önem arz etmektedir. Giderek gelişen 

değişen bilgilerin bireyler tarafından özümlenmesi, anlamlandırılması çabuk ve verimli öğrenme gerekliliğini 

ortaya koymuştur. Bütün bunlar eğitim ve öğretimde öğretim yöntemleri ile ilgili yenilikler yapılmasını gerekli 

kılmıştır.Bunlardan biri de etkin öğrenmedir.  

Eğitimin amacı kişinin yaşamı boyunca karşılaşabileceği sorunları çözebilmesi için gereksineceği 

çözümleri öğretmek ve iyi vatandaş yetiştirmektir.  öğrenme için var olan enerjilerin ortaya çıkması 

için öğretme merkezli eğitimden öğrenme merkezli eğitime mutlaka geçilmelidir. Ancak böyle düşü-

nebilen, soran, sorgulayan öğreknciler ortaya çıkacaktır.  Öğrenci ihtiyaç duyduğu bilgiyi ne kadar 

öğrenmek istiyorsa bunun için ne yapma durumlarını gerekiyorsa onu kendisi belirlemelidir. Öğret-

menler bir yanda içtenlikle eğitsel hedefl eri gerçekleştirmeye çalışırken daha sonra diğer bir yandan 

da eğitsel hedefl eri gerçekleştirmenin yolunu öğretme değil öğrenmeden geçtiğini bilerek eğitim du-

rumlarını düzenlemelidir. Edinilen bilginin düşünme süreçlerini önceden işe koşarak edinilen öğren-

me yaşantıları ile ilişki kurmayı sağlaması gerektiğinden hareketle kazandırılması istenilen her bilgi, 

beceri, tutum ve davranışın niçin öyle olduğunu öğrencinin ön bilgileriyle ilişkilendirilene kadar öğ-

renci tarafından  sorgulanmalı öğretmende bu sorgulamayı teşvik etmelidir. Öğrenme öğrenci  için 

sadece bir bilgilenme değil bilgi üretmeyle kapasitesinin geliştirme fırsatı sağlamalıdır. Yani öğrenci-

yi düşünen düşündüğü içinde neyi, niçin ve nasıl yaptığını bilen bir birey olması için imkan vermelidir.  

(Pegem A Yayıncılık 2003)

Öğrencilerin ortak amaç için bir araya gelerek küçük gruplar oluşturması yoluyla gerçekleşen bir öğren-

me yaklaşımıdır. Düşük yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri öğrenme sürecine katar ve daha üst 

düzey öğrenme becerilerini kazandırır. İşbirlikçi öğrenme grupları oluşturulurken öğrenciler arasındaki farklı 

yetenek, cinsiyet, başarı ve kişisel özellikleri bakımından heterojen gruplar belirlenmelidir. Geleneksel anlayış-

taki rekabete ve yarışa son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaşmayı hedefl eyen bir yaklaşımdır.

Gardner’e göre zekâ; problem çözme kapasitesi veya değerli bir ya da birden çok kültürel yapı ürünü orta-

ya koyma kapasitesidir. Piaget’e göre zekâ; çevreye uyum sağlama yeteneğidir. Öğrencinin güçlü olan zekâ alan-

larının değil her zekâ alanının belirli oranlarda geliştirilmesi ilkesine dayanır. En önemli sayıltısı “her çocuğun bir 

veya birkaç alanda gelişim potansiyeline sahip olması”dır.

Bilginin doğasını ve kaynağını inceler. (Bilgi nedir? – Öğrenme nedir? ) Bilginin doğruluğu kişiye, kültüre, 

duruma göre değişebileceği için, bilginin doğruluğundan çok üretilmesi ve kullanışlılığı önemlidir. Bilginin 

öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder. Anlamlı öğrenme, keşfederek öğrenme, bağlamsal öğrenme, 

düşünmeyi öğrenme, araştırma – keşfetme ve problem çözme gibi öğrenme yaklaşımları kullanılır. Yapılandır-

macı öğrenmede “etkinlik merkezli” eğitim uygulamaları gerçekleştirilir. 

“ Yapılandırmacı anlayışta öğrenme mevcut durumlardaki etkinliklerden oluşan ve yaşam boyu  

ilerleyen  bir  süreçtir.   Yapılandırmacılara   göre bilgi yaşantıları anlamlı hale  getirmeye  çalışan  bi-

rey  tarafından   etkin olarak yapılandırılmaktadır. Bireyler doldurulmayı bekleyen boş variller değil 
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anlamları araştıran etkin organizmalardır. Öğrenilen şey ne  olursa olsun yapılandırmacı süreçler 

çalışmakta ve öğrenenler tatmin  edici  bir yapıya  ulaşıncaya kadar aday zihinsel yapılar oluştu-

rulmakta, anlamlandırılmaktadır ve test edilmektedir. Daha sonra yeni özellikle çelişkili  yaşantılar  

bu  yapılarda  meraka  yol  açmakta  böylece  bireyler  yeni bilgiyi anlamlandırmak  için  yeniden   

yapılandırmak   zorunda   kalmaktadırlar. Yapılandırmacılıkta birey  bilgi  ile  uğraşırsa  ve  bilgi  

geliştirmeyle  ilgili  olan yapılandırıcı anlamda bir   öğrenmenin:   a)  bilginin   hem  işlenmesi hem 

de sonuçlanması,  yorumlanması  ve  analiz  edilmesi, b) bu bilgiyi ve düşünce işlemini geliştirme, 

arttırma, fikir ve düşüncelerin anlaşılması ile anlamın yenilmesi ya da geliştirilmesi ve c) edinilen 

deneyimlerle, geçmişteki deneyimlerin bütünleştirilmesi olduğu ileri sürülmektedir. 

Yapılan  açıklamalar ışığında Lerman (1989) ve Kilpatrick (1987)’i izleyen Matthews (1992)’un açıklamaları-

na dayanılarak yapılan  yapılandırılmacılığın temel önermeleri ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Bilgi çevreden pasit bir biçimde alınmaz,  algılayan  birey  tarafından etkin olarak  yapılandırılır.

2. Bilgiye ulaşmak bireyin yaşamını düzenleyen bir  uyum  sürecidir. Bilen kişi zihnin dışında var olan bağım-

sız bir dünyayı keşfetmez.

3. Bilgi bireysel ve toplumsal olarak oluşturulur. “ (Yurdakul, B.2004)

Bu yöntem özellikle öğrencilere belirli bir beceri kazandırılırken görsel ve işitsel öğeler birlikte kullanıl-

dığı için etki bir öğrenme ortamı yaratır. Bu yöntemle bir işin en iyi şekilde nasıl yapılacağı gösterilir ve sonra 

öğrenciden bunu sınıf ortamında ya da bir laboratuarda yapması istenir. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgiler 

açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında ve daha 

çok uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Meslek liselerinde belli bir işin ya da labo-

ratuarda yapılan bir deney bu yöntemle verilebileceği gibi Türkçe ya da yabancı dil derslerinde güzel konuşma 

yazma becerileri geliştirilebilir. Gösterip yaptırma yöntemi ile daha çok psikomotor beceriler kazandırılmasına 

karşın insan ilişkileri, toplumsal olgu ve olaylar, Fen Bilgisi konuları, İş Eğim dersleri, beden eğitimi, sanat eği-

timi ve trafik derslerinde ve konularında da etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu yöntem sınıf içinde ya da dışında 

televizyon, VCD, sine vizyon gibi araçlar yardımı ile film izletilerek de diğer yöntemlerle birlikte uygulanabilir. Bu 

şekilde öğrencilerin birçok duyusu harekete geçirilerek zengin bir öğrenme ortamı oluşturulabilir.

Eğitim bilimi ortaya çıkışından beri öğretim nedir? Yöntem nedir? Öğretim yöntemi nedir? Başlıca öğre-

tim yöntemleri nelerdir? Gibi pek çok soruya cevap aramıştır. Öğretimin daha verimli ve etkili yapılması bu ve 

benzeri sorulara bilim insanlarının verdiği cevaplarla sağlanmıştır. Ve şu şekillerde değişik tanımları yapılmıştır.

Öğretim yöntemi hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. Bir sorunu çöz-

mek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak 

seçilen ve izlenen düzenli yoldur. Öğrenme ünitesinin hedefl erini gerçekleştirmek amacıyla içeriği araç-gereç ve 

kaynakların ilişki bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yoludur. 

Klasikleşen öğretim yöntemlerindeki baskın olan öğretmen merkezli uygulamalarda öğrencilere düşen 

görev kendisine verilen bilgileri ezberlemek, öğretmenin görevi ise bilgileri öğrencilere kazandırmaktır. Öte 

yandan öğrenci merkezli eğitim uygulamalarında öğretmen ile öğrencinin rolleri tamamen çağdaş öğrenme 

kuramları kapsamında değerlendirilmektedir. Günümüzde öğrencilerin öğrenmesini ön plana çıkaran birçok 

yöntem ve model kullanılmaktadır. Bunlar öğrenci merkezlide olsa bu yöntemlerin uygulanmasında asıl görev 

öğretmenlere düşmektedir. 
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    Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız 

alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. 

(Mustafa Kemal Atatürk)

Sokrates, bilginin insanda doğuştan olduğunu öğretmenin görevinin öğrencide esasen var olan bilgileri 

hatırlatmaktan ibaret olduğunu kabul eder. 

Evet, Mustafa Kemal’in ve Sokrates’in söylediği gibi öğretmen her fırsattan yararlanmalı, öğrenciyle birlikte 

olmalı, öğrenci de var olan bilgileri ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Bunu da etkili öğretim yöntemlerini kullana-

rak yapmalıdır. Tam öğrenme modelinin temsilcisi Benjamin Bloom’un dediği gibi “ Öğrenemeyen öğrenci yok-

tur; Öğretemeyen öğretmen vardır.” görüşü de öğretmene düşen görevin ve kullanılacak öğretim yöntemlerin 

ehemmiyetini bir kez daha dile getirmemize yardımcı olmalıdır.

Şu halde öğretmen eğitiminin de bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir. Çabalayan, araştıran, sor-

gulayan, öğrencini seven, bundan lezzet alan bir öğretmenin ulaşamayacağı öğrenci ve uygulayamayacağı yön-

tem yoktur. 

    Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni 

nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacak-

tır. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 

    Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğretim yöntemiyle ilgili ( Yüksek Lisan ve Doktora tezlerinin yanı sıra 

ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından indekslenen dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri) 2002–

2012 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmaların çeşitli açıdan analiz edilmesidir. Bu çalışma “içerik analizi” 

yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında 21 yüksek lisans tezi, 4 doktora tezi ve 40 araştırma 

makalesi 20 soruya göre analiz edilmiştir. Bu araştırmada öğretim yöntemlerinin öğrencilerin öğrenme düzeyi 

üzerine olan etkisi de araştırılmıştır. Çağdaş öğretim yöntemlerinin öğrenciler üzerindeki etkisi gözlenmiştir.

1. Yayın türü açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

2. Araştırma konusu açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

3. Yayın yılı açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

4. Araştırmacıların cinsiyeti bakımından çalışmaların dağılımı nasıldır?

5. Araştırma deseni açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

6. Araştırma yöntemi açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

7. Veri toplama teknikleri açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

8. Örneklem yöntemi açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

9. Araştırmayı yapan kişi sayısı açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

10.  Çalışmaların yapıldığı il açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

11.  Araştırmaların kabul edildiği üniversite açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

12.  Araştırma makalelerinin yayınlandığı dergi açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

13.  Deneysel çalışmalarda öğrencilerin sınıf düzeyi açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

14.  Araştırmaların yapıldığı alan türü açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

15.  Araştırmaların yapıldığı okul türü açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

16.  Deneysel çalışmaların kontrol grubu öntest puanları farkı açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

17.  Deneysel çalışmalarda deney grubu sayısı açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

18.  Deney grubu ve kontrol grubu öntest puanları farkı açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

19. Deney grubu ve kontrol grubu sontest puanları farkı açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?
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20.  Deney grubu ve kontrol grubu erişi puanları farkı açısından çalışmaların dağılımı nasıldır?

Araştırmada şu bulgulara ulaşılmıştır:

1. Yayın türü: Yüksek Lisans tezleri ( % 32,3)- Doktora tezleri ( % 6,2)- Araştırma makaleleri ( % 61,5). 

Çalışmaların çoğu araştırma makaleleri düzeyinde yapılmıştır.

2. Araştırmanın konusu: Türkiye’de öğretim yöntemi konusunda yapılan çalışmalar.

3. Yayın yılı: 2002 ( % 1,5)- 2003 ( % 1,5)-2004 ( % 3-1)- 2005 ( % 10,8)- 2006 ( % 18,5)- 2007 ( % 16,9)- 2008 

( % 15,4)- 2009 ( % 10,8)- 2010 ( % 18,5)- 2011 ( % 3,1). Öğretim yöntemiyle yapılan çalışmaları çoğu 

2005-2010 yılları arasında yapılmıştır.

4. Araştırmacıların cinsiyeti: Bayan ( % 46,2)- Erkek ( % 53,8). Çalışmaların çoğu erkekler tarafından ya-

pılmıştır.

5. Araştırma deseni: Nitel( % 27,7)- Nicel ( % 64,6)- İkisi birden ( % 7,7)- araştırmaların çoğu nicel yapıl-

mıştır.

6. Araştırma yöntemi: Betimsel ( % 21,5)- Deneysel ( % 72,3)- Literatür taraması ( % 4,6). Araştırmaların 

çoğu deneysel olarak yapılmıştır.

7. Veri toplama teknikleri: Anket ( % 10,8)- Literatür taraması ( % 12,3)- Test ( % 46,2)- Görüşme ( % 7,7)- 

Gözlem ( % 4,6)- Ölçek ( % 18,5). Araştırmaların çoğundan test tekniği kullanılmıştır.

8. Örneklem yöntemi: Planlı ( % 87,2)- Rastgele ( % 12,8). Araştırmaların çoğunda örneklem yöntemi 

planlı olarak yapılmıştır. 

9. Araştırma yapan kişi sayısı: 1 kişi ( % 55,4)- 2 kişi (% 26,2)- 3 kişi ( % 15,4)- 4 kişi ( % 1,5)- 5 kişi ( % 1,5).

10.  Araştırmanın yapıldığı il: Ankara ( % 15,4)- İzmir ( % 10,8)- Konya ( % 9,2)- İstanbul ( % 9,2)- Bur-

sa ( % 4,6)- Malatya ( % 6,2)- Erzurum ( % 4,6)- Manisa ( % 3,1)- Eskişehir ( % 3,1)- Isparta ( % 

1,5)- Niğde ( % 1,5)- Diyarbakır ( % 1,5)- Edirne  ( % 1,5)- Tekirdağ  ( % 1,5)- Çanakkale  ( % 1,5)- 

Artvin  ( % 1,5)- Balıkesir  ( % 1,5)- Bayburt  ( % 1,5)- Denizli  ( % 1,5)- Adana  ( % 1,5)- Çorum  

( % 1,5)- Sakarya  ( % 1,5)- Belirtilmeyen  ( % 13,8). Araştırmaların çoğu Ankara’da yapılmıştır. 

11.  Araştırmaların kabul edildiği üniversitesi: Selçuk Ünv. ( % 20)- Gazi Ünv. ( % 20)- Celal Bayar Ünv. ( % 

8)- Uludağ Ünv. ( % 8)-Marmara Ünv. ( % 8)- İnönü Ünv. ( % 4)- Süleyman Demirel Ünv. ( %  4)- Niğde 

Ünv. ( % 4)- Anadolu Ünv. ( % 4)- Yeditepe Ünv. ( % 4)- Dokuz Eylül Ünv. ( % 4)- Yıldız Teknik Ünv. ( % 

4)- Dicle Ünv. ( % 4)- Trakya Ünv. ( % 4). Araştırmaların çoğu Selçuk ve Gazi Ünv. yapılmıştır.

12.  Makalelerin yayınlandığı dergi: Sosyal Bilgiler Akademisi Yeni Dünya Dergisi ( % 12,3)- Ahi Evran Ünv. 

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi ( % 10)- Kastamonu Eğitim Dergisi ( % 10)- Pamukkale Eğitim Dergisi 

( % 10)- Marmara Coğrafya Dergisi ( % 7,5)- Türk Fen Eğitim Dergisi ( % 5)- Gazi Eğitim Dergisi ( % 5)- 

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ( % 5)- Milli Eğitim Dergisi ( % 5)- Dil Dergisi ( % 2,5)- Necati Bey Eğitim 

Fakültesi Dergisi ( % 2,5)- Balıkesir Fen Ens. Dergisi ( % 2,5)- Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ( % 2,5)- 

Eğitim ve Bilim Dergisi ( % 2,5)- Kuram ve Uygulamalı Eğitim Bilimleri Dergisi ( % 2,5)- 19 Mayıs Eğitim 

Dergisi ( % 2,5)- Abant Eğitim Dergisi ( % 2,5)- Gaziantep Sosyal Bilimler Ens. Dergisi ( % 2,5)- Erzincan 

Eğitim Dergisi ( % 2,5)- İnönü Ünv. Eğitim Dergisi ( % 2,5)- Kongre Sunusu ( % 2,5).

13.  Örneklem sınıf düzeyi: 7. Sınıf ( % 19,6)- İlköğretim 4. Sınıf  ( % 17,9)- 6. Sınıf  ( % 14,3)- Lise 1  ( % 7,1)- 

Öğretmenler  ( % 7,1)- İlköğretim 3. Sınıf  ( % 5,4)- Lise 2  ( % 5,4)- Üniversite Öğrencileri  ( % 5,4)- 8. 

sınıf  ( % 3,6)- 5. Sınıf  ( % 1,8)- Okul öncesi  ( % 1,8)- İlköğretim 1. Sınıf ( % 1,8)- Belirtilmeyen ( % 8,9). 

Araştırma daha çok 7. Sınıf alanında yapılmıştır. 
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14.  Konu alanları: Fen ve Teknoloji ( % 20)- Matematik ( % 12,3)- Türkçe ( % 12,3)- Sosyal Bilgiler ( % 10,8)- 

Coğrafya ( % 6,2)- Öğretim yöntemi ( % 4,6)- İngilizce ( % 4,6)- Müzik ( % 3,1)- Kimya ( % 3,1)- Biyoloji 

( % 3,1)- Beden Eğitimi ( % 3,1)- Bilgisayar ( % 3,1)- Resim ( % 3,1)- Satranç ( % 3,1)- Hayat Bilgisi  ( % 

1,5). En çok Fen ve Teknoloji alanında araştırma yapılmıştır.

15. Okul türü: Devlet ( % 83,1)- Özel ( % 6,2)- Her ikisi de ( % 3,1)- Belirtilmeyen ( % 6,2).

16.  Kontrol grubu öğrenci sayısı: 21–40 Kişi arası ( % 58,9)- 1–20 kişi ( % 7,1)- 41–60 ( % 5,4)- 61–80 Kişi ( 

% 3,6)- 101-daha fazlası ( % 3,6). 

17. Deney grubu öğrenci sayısı: 21–40 Kişi arası ( % 58,9)- 1–20 kişi ( % 8,9)- 41–60 ( % 5,4)- 61–80 Kişi ( % 

1,8)- 101-daha fazlası ( % 1,8)- Belirtilmeyen ( % 23,2).

18. Kontrol grubu ve Deney grubu öntest puanları sonucu: Anlamsız fark olduğu görülmüştür. % 78,6 

oranıyla.

19. Kontrol grubu ve Deney grubu sontest puanları sonucu: % 71,4 oranla anlamlı fark olduğu görüş-

müştür.

20. Kontrol grubu ve Deney grubu erişi puanları sonucu: % 60 ile yeterli düzeyde anlamlı fark olduğu 

görüşmüştür. % 33,8 hesaplanamamıştır. % 6,2 ise yetersizdir.

Yayın türü olarak en çok makaleler incelenmiştir. Araştırmalar en çok 2005-2010 yılları arasında yapılmıştır. 

Erkeklerin daha çok araştırma yaptığı görülmüştür. Araştırma deseni olarak daha çok nicel desen kullanılmıştır. 

Araştırma Yöntem olarak deneysel yöntem ön plana çıkmıştır. Araştırmaların çoğunda test tekniği kullanılmıştır. 

En çok planlı öğretim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaların çoğu bir kişi tarafından yapılmıştır. Araştırmaların 

çoğu Ankara’da yapılmıştır. En çok Fen ve Teknoloji alanında araştırma yapılmıştır. Araştırmaların çoğu Devlet 

okullarında yapılmıştır. Kontrol grubu ve Deney grubu öntest puanları sonucu arasında anlamsız fark olduğu 

görülmüştür. Kontrol grubu ve Deney grubu sontest puanları sonucu arasında anlamlı fark olduğu görüşmüştür. 

Kontrol grubu ve Deney grubu erişi puanları sonucu arasında yeterli düzeyde anlamlı fark olduğu görüşmüştür. 

Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:Türkiye’de öğretim yöntemiyle ilgili birçok çalışma, araştırma 

yapılmaktadır. 2006–2007 yılları arasında da bu alanda yapılan çalışmaların sayısında artış olmuştur. Günümüz-

de de bu sayı giderek artmaktadır. Özellikle 2010 yılında bir artış olmuştur. En çok Fen ve Teknoloji alanında 

araştırma yapılmıştır. Araştırmaların çoğu devlet okullarında yapılmıştır. Özel okullarda da bu konuda araştırma 

yapılması gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler. Öğretim Yöntemleri, İçerik analizi,  Türkiye’de yapılan çalışmalar.
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Özet

Öğretmenlerin kullandıkları geleneksel öğretim yaklaşımları ile üst düzey becerilerin öğrenciye kazan-

dırılması oldukça zor olmaktadır. Öğrenciyi kaynak kitaplara bağlayan ve araştırma ortamından uzaklaştıran 

bu tür öğretim yöntemlerinin yerine öğrenci merkezli, araştırma ve soruşturmaya dayanan grup çalışmaları ile 

desteklenmiş alternatif öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı” alternatif öğretim 

yöntemlerinden biridir.

Dewey’in ileri sürdüğü öğretim ilkelerinden esinlenerek geliştirilen PTÖ yaklaşımı bireysel öğrenmeye 

önem vermesi yanında okul ile toplumsal hayat arasında yakın ilişki kurulmasına önem veren bir öğretim yak-

laşımıdır. Bu yaklaşımın kaynağı aslında öğretimi geleneksel okulun benimsediği ve sürdürdüğü didaktizmden 

kurtarıp ona toplumsal bir amaç ve içerik kazandırma düşüncesidir (Oğuzkan, 1985). Projeyi tamamlarken, öğ-

renciler bir problemi tanımlar, çözüm yollarını değerlendirir, bilgi toplar, çevreden kendilerine yol gösterecek 

yardımcı uzmanları ararlar, ihtiyaç duyulan kaynakları yerleştirirler ve işbirlikli çalışırlar. Proje çalışmaları birkaç 

derse, birkaç haftaya hatta bir sömestre yayılabilir (Harwell,1997).

Projeler, derinlemesine çalışmayı teşvik ederek, fikirleri ve bilgileri bir adım daha ileri götürmektedir. Proje-

lerde konular, araştırma tabanlı yaklaşım ile öğrencilerin kendi deneyim ve ilgileriyle daha çok ilişkili olmaktadır. 

Öğretmenler sadece projenin planlama ve uygulamasında destek olurken, öğrenciler kendi öğrenmelerini ken-

dileri yönetmektedir (Diff ily, 2001). Bir projenin amacı, öğretmen tarafından ortaya konulan soruların doğru ola-

rak cevaplandırılmasından çok, konu hakkında daha çok şey öğrenmektir (Demirhan,2002). Ayrıca proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin okulda ve okul dışında birbirleriyle iyi ilişkiler kurmalarını sağlayabilecek bir 

yapıya sahiptir. PTÖ’de bireysel çalışmalar yerine küçük grupla çalışmalar tercih edilerek, öğrencilerin öğrenme 

süreci boyunca hem kendi grupları hem de diğer gruptaki arkadaşları ile koordinasyon içerisinde çalışmalarına 

olanak sağlamaktadır (Demirel, Başbay, Uyangör ve Bıyıklı; 2001).

PTÖ yaklaşımı, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkiyi değiştirerek etkileşimi arttırabilir. Projeler, bir 

problemin çözümü için öğrencileri işbirliğine yönelterek, ezberlenen bilgilerden çok keşfedilen özgün bilgileri 

öğretimin merkezine alır (Korkmaz, 2004; Seloni,2005).

Bu araştırmanın amacı, proje temelli olarak desenlenmiş öğrenme yaklaşımının okul öncesi öğretmenliği 

2.sınıf öğrencilerinin “kişilik kuramları” dersi başarıları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma amacına 

bağlı olarak araştırmada ön-test - son-test, kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.Araştırmanın örnekle-

mini, kolay ulaşılabilir olması nedeniyle, ilk araştırmacının da görev yaptığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 

bulunan Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ikinci sınıfına kayıtlı 58 öğrenci oluşturmak-

tadır.Deney ve kontrol grubu, okul öncesi öğretmenliği ikinci öğretim öğrencilerinden oluşmaktadır.  Deney 

ve kontrol grubuna dersler başlamadan önce, “Kişilik Kuramları” dersine ilişkin olarak uzman görüşleri alınarak 

hazırlanan 5 seçenekli çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan bir ön-test uygulanmıştır. Yapılan işlemler Tablo1’de 

görülebilir.
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Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarına Uygulanan Deneysel İşlemler

Gruplar Öntest* İşlem Sontest* Kalıcılık*

Deney Grubu

N= 29

Kişilik kuramları 

başarı  testi

Haftada 3 saat 8 hafta süreyle PDÖ 

yaklaşımıyla proje temelli ders işleme

Kişilik kuramları 

dersi başarı  testi

Kişilik kuramları 

dersi başarı  testi

Kontrol Grubu

N= 29

Kişilik kuramları 

başarı  testi

Haftada 3 saat 8 hafta süreyle 

geleneksel öğretim yaklaşımıyla düz 

anlatıma dayalı ders işleme

Kişilik kuramları 

dersi başarı  testi

Kişilik kuramları 

dersi başarı  testi

Gruplar arasındaki değişim farklılıklarını aynı anda görmek için “Karışık Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA 

(two-Way ANOVA for Mixed measures)” tekniği kullanılmıştır. 

Bu çalışmada, proje tabanlı yaklaşımın okul öncesi öğrencilerinin kişilik kuramları dersindeki başarılarına 

etkisi incelenmiştir. 

Tablo 2. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kişilik kuramları dersine ilişkin ön-test, son-test ve kalıcılık testi 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri

 Ön-test Son-test Kalıcılık

n Χ s.s n Χ s.s n Χ s.s

Deney 29 41,39 8,88 29 65,34 7,60 29 53,10 8,20

Kontrol 29 40,09 8,11 29 58,19 10,43 29 46,55 8,28

Tablo 2’ye göre, kişilik kuramları dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu-

nun ön-test ortalama puanı Χ =41,39 iken, geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı kontrol grubunun 

ön-test ortalama puanı Χ =40,09 olduğu görülmektedir. Ön-testte deney ve kontrol grubunun ortalama pu-

anları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Proje tabanlı yaklaşımın uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin son-test ortalama puanlarının Χ =65,34 geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol grubunun ise 

ortalama puanının Χ =58,19 olduğu belirlenmiştir. Son-testte deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tes-

pit edilmiştir. Öğrencilerin kalıcılık test sonuçlarına bakıldığında ise deney grubunun ortalama puanlarının Χ
= 53,10 iken kontrol grubunun Χ =46,55 olduğu görülmektedir. Deney grubunun kontrol grubunda bulunan 

öğrencilere göre bilgilerin daha kalıcı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre kişilik kuramları dersinin 

proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubunun geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol 

grubuna göre daha başarılı olduğu söylenebilir.

Proje tabanlı yaklaşımın uygulandığı kişilik kuramları dersine ilişkin öğrencilerin bilgilerinde deney önce-

sinde ve deney sonrasında gözlenen söz konusu değişmelerin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine iliş-

kin iki faktörlü ANOVA sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir. ANOVA sonuçlarına göre, kişilik kuramları dersinde proje 

tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol grubu 

öğrencilerinin bilgi düzeylerinin deney öncesinden 8 hafta sonrasında anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.



36

Bildiri Özetleri

Tablo 3. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kişilik kuramları dersine ilişkin ön-test, son-test ve kalıcılık testi 

puanlarının ANOVA sonuçları

Varyansın Kaynağı K.T S.d K.O F p

Deneklerarası 8107,064

(Grup) Grup) PDÖ / Geleneksel An-

latım

1090,001 1 1090,001 8,69 0.00

Hata 7017,063 56 125,305

Denekleriçi 18707,667

(Ölçüm) Öntest – Sontest 12899,227 2 12899,227 131,12 0.00

Grup * Ölçüm 299,658 2 299,658 3,046 0.00

Hata 5508,782 56 98,371

Toplam 26814,731

Farklı öğretim yönteminin uygulandığı gruplara ilişkin tekrarlı ölçümlerin, öğrencilerin kişilik kuramlarına 

ilişkin bilgileri üzerinde anlamlı olduğu bulunmuştur. (F
(1,56)

= 8,69 p<0.05). Bu bulgu, proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımı ile geleneksel öğrenme yaklaşımının kişilik kuramları dersine ilişkin öğrenim gören öğrencilerin bil-

gisini artırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Kişilik kuramları dersinin proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımına göre işlenmesi, öğrencilerin bilgilerini arttırmada daha etkili olduğu anlaşılmaktadır.

70,00

65,00

60,00

55,00

50,00

45,00

40,00

öntest sontest kalıcılık

grup

deney
kontrol

Grafik 1. Deney ve Kontrol Grubu Ortalama Puanlardaki Değişim

Grafikte de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarındaki ortalama puanların ön-testte anlamlı bir farklı-

lık yokken son-test ve kalıcılık testinde farklılaştığı görülmektedir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney gru-

bunun, geleneksel öğretim yaklaşımının uygulandığı kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu ve proje temel-

li işlenen bir derste elde edilen bilgilerin kalıcılığının daha fazla olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kişilik kuramları dersindeki başarılarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Konuyla ilgili alanyazın bulguları desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, kişilik kuramları, öğrenci başarısı, okul öncesi öğret-

menliği.
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Özet

Bir ülkenin eğitim sisteminin gelişmesi o ülkede yapılan eğitim araştırmalarının sıklığına, niteliğine ve o ül-

kenin öğretmenlerinin araştırma bilincine sahip olmalarına bağlıdır. Eğitimin niteliğinin artması, eğitim alanın-

da yapılan çalışmaları takip eden, araştırma sonuçlarını değerlendirerek uygulamaya yansıtan, eğitim alanında 

saptadığı problemleri çözmeye yönelik araştırmalar yapabilen öğretmenlerle mümkün olabilir. MEB (2008), öğ-

retmenlerin araştırmaya yapmaya istekli olmalarının, bilimsel araştırmalar yapabilmelerinin, bilimsel araştırma 

yaparken bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmelerinin, verileri analiz edebilmelerinin ve analiz sonuçlarını 

yöneticiler ve diğer eğitimcilerle paylaşabilmelerinin gerekliliğine vurgu yapmıştır. Ancak öğretmenlerin araş-

tırma yapan rolünden ziyade araştırma yapılan rolünü üstlendiklerine  (Artvinli, 2010)  ve sadece araştırmala-

rın veri toplama aşamasında yer aldıklarına (Küçük, 2002) değinilmiştir.  Yapılan çalışmalarda da öğretmenlerin 

mevcut araştırmalardan faydalanmamalarının ve araştırma yapmamalarının birçok problemin ortaya çıkmasına 

neden olacağı  belirtilmiştir (Aydın, Şahin ve Topal, 2008; Çepni ve Akdeniz, 1996; Çepni ve Küçük, 2002; Geban, 

Çiçek, Başaran, Demirbaş ve Maden, 2001). Bu bağlamda öğretmenlerin araştırmacı kimlik kazanmalarının ve 

araştırma yapmaya ilişkin olumlu tutuma sahip olmalarının önemi vurgulanmıştır (Auger ve Wideman, 2000; 

Beard ve Williams, 1992; Saracaloğlu, Varol ve Evin Ercan, 2005; Walker ve Cousins, 1994). Eğitim fakültelerin-

de verilen araştırma eğitimiyle, araştırma bilincine sahip öğretmen adayları yetiştirmek amaçlanmıştır. Böylece 

geleceğin öğretmenlerinin eğitim araştırmalarının farkında olmaları, yapılan araştırmaları bilinçli bir şekilde de-

ğerlendirebilmeleri ve bilimsel araştırmalar yapmaları sağlanabilecektir. Öğretmenlerin eğitim alanında bilimsel 

çalışmalar yapmaya yönelmelerinde eğitim araştırmalarına ilişkin görüşleri önem taşımaktadır. Öğretmen aday-

larının eğitim araştırmalarına ilişkin eksik ya da yanlış bilgileri ve olası olumsuz görüşleri onların eğitim alanın-

da araştırma yapmalarını ya da yapılan araştırmalardan faydalanmalarını engelleyebilir. Bu nedenle öncelikle 

öğretmen adaylarının eğitim alanında yapılan araştırmalara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve olası olumsuz 

görüşlerinin altında yatan nedenlerin belirlenerek olumlu tutuma sahip olmalarına yönelik önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada öğretmen adaylarının eğitim alanında yapılan çalışmaların konularına, 

önemine, sonuçlarına ve eğitim araştırmalarını izleme ve katılma durumlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Böylece öğretmen adaylarının eğitim alanında yapılan çalışmalara ilişkin olası olumsuz görüşleri 

saptabilecek ve olumsuz görüşlerin olumluya dönüştürülmesinin yolları irdelenebilecektir.

Araştırmada var olan durumu betimlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın araştırma 

grubunu 2011-2012 öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıfta öğrenimine devam eden 254 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunu, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenli-

ği Programından 24 (%9,4), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programından 31 (%12,2), İngilizce Öğretmenliği 

Programından 36 (%14,2), Okul Öncesi Öğretmenliği Programından 48 (%18,9), Sınıf Öğretmenliği Programından 

32 (%12,6), Türkçe Öğretmenliği Programından 51 (%20,1), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programından 32 

(%12,6) öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafın-

dan geliştirilen “Eğitim Araştırmaları Anket Formu” kullanılmıştır. Anket formunda eğitim araştırmalarının öne-

mine ilişkin 13 madde (1-13), eğitim araştırmalarının konularına ilişkin 3 madde (14-16), eğitim araştırmalarının 

sonuçlarına ilişkin 5 madde (17-21), eğitim araştırmalarının izlenme durumuna ilişkin 9 madde (22-30) ve eğitim 
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araştırmalarına katılım durumuna ilişkin 5 madde (31-35) yer almaktadır. Uzman kanısı alınarak maddelere son 

şekli verilmiştir. Anket, 13 madde olumlu, 12 madde olumsuz olmak üzere 35 maddeden oluşmaktadır. Anket 

formu için yanıt kategorileri 5’li likert tipi şeklinde tasarlanmış olup, kategoriler  “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmı-

yorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve “Tamamen Katılıyorum (5)” olarak belirlenmiştir.  Öğretmen aday-

larının eğitim araştırmalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde her bir maddeye verilen yanıtların aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Her maddeye verilen yanıtların ortalamalarını değerlendir-

mek için ortalama ağırlık değerleri hesaplanmıştır (5-1=4; 4:5=0.80). Elde edilen bu aralık değerine göre 1.00-

1.80 arası hiç katılmıyorum; 1.81-2.60 arası katılmıyorum; 2.61-3.40 arası karasızım; 3.41-4.20 arası katılıyorum; 

4.21-5.00 arası tamamen katılıyorum şeklinde yorumlanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının “Eğitimle ilgili araştırmalara harcanan zamanı kayıp ola-

rak görürüm.”  ( =1,66 SS=0,85) ve “Eğitim araştırmaları için harcanan paraları gereksiz bulurum.” ( =1,76 SS=.92) 

ifadelerine hiç katılmadıkları saptanmıştır.  “Eğitimle ilgili araştırmaların bilime katkı sağladığına inanmıyorum.” (

=2,24 SS=1,30), “Eğitim araştırmaları yapmanın faydasız bir uğraş olduğunu düşünüyorum.” ( =2,12 SS=1,01), 

“Eğitim araştırmaları için harcanan çabaya acırım.” ( =1,82 SS=0,98), “Eğitimle ilgili araştırmaların konularını 

özgün bulmuyorum.” ( =2,58 SS=1,02), “Eğitimle ilgili araştırmaların günlük hayattaki problemleri yansıttığını 

düşünmüyorum.” ( =2,48 SS=1,04), “Eğitim araştırmaları sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum.” (

=2,39 SS=.99), “Eğitim araştırmalarının sonuçlarıyla problemlerin çözüleceğine inanmıyorum.” ( =2,36 SS=.98), 

“Eğitimle ilgili araştırmalarda yapılan önerileri dikkate almam.” ( =2,08 SS=.88) ve “Eğitim alanında yapılan araş-

tırmalar ilgimi çekmez.” ( =2,09 SS=0,85) ifadelerine katılmadıkları belirlenmiştir. Bu bulgulardan öğretmen 

adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı olumsuz ifadelere çoğunlukla ka-

tılmadıkları yargısına ulaşılabilir. “Eğitimle ilgili araştırmaların paylaşıldığı toplantıları (seminer, konferans, vb.) 

kaçırmam.” ( =2,85 SS=0,83), “Eğitim alanında ne tür araştırmalar yapıldığını bilmemek beni rahatsız etmez.” 

( =2,61 SS=1,10) ve “Üniversitemizdeki öğretim elemanlarının eğitimle ilgili araştırmalarını takip ederim.” (

=3,35 SS=90) ifadelerine kararsızım olarak görüş bildirdikleri saptanmıştır. Bu bulgular öğretmen adaylarının 

eğitim araştırmalarını izleme ve yapılan eğitim araştırmalarından haberdar olma konusunda kararsız olduklarını 

göstermiştir. Oysa öğretmenlerden beklenen sınıfl arındaki mevcut eğitimsel sorunlara araştırmalardan fayda-

lanarak hatta araştırmalar yaparak bir başka deyişle, bilimsel temele dayandırarak çözümler üretmektir. Yapılan 

çalışmalarda öğretmenlerin eğitim araştırmalarından faydalanmadıklarına ilişkin bulgulara rastlanmıştır. Öğret-

menlerin sadece %12’sinin eğitim bilimleri ya da alanlarına ilişkin süreli yayın izledikleri belirtilmiştir (TED, 2009). 

Buluş Kırıkkaya, Bozkurt ve Öztürk (2012) fen ve teknoloji öğretmenlerinin yaklaşık yarısının okullarında yapılan 

eğitim araştırmalarından haberdar olduklarını ancak çoğunun araştırma sonuçlarından haberdan olamadık-

larını belirtmiştir.  Öğretmen adaylarının ankette yer alan ifadelere verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları 

dikkate alındığında, öğretmen adaylarının tamamen katıldıkları bir ifadenin olmadığı saptanmıştır. Öğretmen 

adaylarının eğitim araştırmalarının konularına, sonuçlarına, önemine, eğitim araştırmalarına katılım ve izleme 

durumuna ilişkin olumlu ifadelere çoğunlukla katıldıkları tespit edilmiştir.  

Elde edilen bulgulardan öğretmen adaylarının eğitim alanında yapılan araştırmalarının konularına, öne-

mine, sonuçlarına ve araştırmalara katılım ile izleme durumuna ilişkin çoğunlukla olumlu görüşe sahip oldukları 

anlaşılmaktadır. Ancak öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışmalarda öğretmenlerin bir kısmının eğitim araştır-

malarını farkında olurken, bir kısmının araştırmaları farkında olmadıkları (Ekiz, 2006; Buluş Kırıkkaya ve diğerleri 

2012) ve çoğu öğretmenin akademisyenler tarafından yapılan çalışmaların gerçekteki problemleri yansıtma-

dığını belirttikleri görülmüştür (Ekiz, 2006). Aksine öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin olumlu 

görüşe sahip olmaları onların akademisyenlerle iletişim halinde olmaları nedeniyle araştırmaya yönelik kültür-

lenme sürecinde bulunmalarıyla açıklanabilir. Ayrıca öğretmen yetiştirme programında yer alan araştırma eği-

timine yönelik derslerin de olumlu etkileri olduğu düşünülebilir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının eğitim 

araştırmalarına ilişkin tutumlarının ve bu tutumlar üzerinde etkili olabilecek değişkenlerin tespit edilmesine 

yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Ayrıca öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim araştır-

malarına ilişkin tutumlarının karşılaştırılması da gelecekte yapılacak araştırmalara öneri olarak verilebilir.

Anahtar Kelimeler: öğretmen adayı, eğitim araştırması, görüş
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Özet 

Çocuğun gelişimi için kritik dönem olan 0-6 yaş arası okul öncesi eğitim dönemini kapsamaktadır. Bu dö-

nemde bireyin, zengin uyarıcıların olduğu ortamlarda bulunması sosyal- duygusal, bilişsel, psiko-motor ve dil  

gelişimini olumlu yönde destekler.Çocukların bireysel özelliklerine ve gelişim düzeylerine uygun, zengin uyarıcı 

çevre olanakları sağlayan, onların tüm gelişimlerini; toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda 

en iyi biçimde yönlendirip ilköğretime hazırlayan bir eğitim sürecidir(Oğuzkan ve Oral, 1987, akt. Elgül, 2006, 

7).Okul öncesi eğitimi öğretmenin anlattıklarını, okuduklarını dinlemeyi ve dinlediklerini anlatabilme yetene-

ğini geliştirmektedir. Bütün bu etkinlikler ilköğretime temel oluşturmaktadır (Başal, 1998).Okul öncesi eğitimin 

amaçları arasında belki de en önemlisi çocukların ilköğretime hazır hale gelmesini sağlamaktır. Yapılan araştır-

malar, ilköğretimin özellikle ilk yıllarındaki yaşantısının başarılı ve mutlu ya da tam tersi olmasında okul öncesi 

dönem yaşantılarının önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir (Kılıç, 2008, 1;Siva, 2008, 1).

Okul öncesi eğitim sırasında çocuk, ilköğretimde kendisine gerekli olan temel alışkanlıkları ve becerileri 

kazanmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların psikomotor gelişimini hızlandırmak için etkinlikler 

çocukların zevk alacağı şekilde düzenlenir. El göz koordinasyonu ve ince motor becerilerin gelişmesi için nes-

neleri hareket ettirme, makas tutma ve kesme çalışmaları, düzgün kalem tutma, çizgileri birleştirme, çizgileri 

kopya etme çalışmaları uygulanır. Bu çalışmalarda ilköğretime geçişte çocukların okul başarılarını olumlu yönde 

etkiler (Kılıç, 2008, 63). Çocuklar, okula başlamadan önce konuşma ve okuma yazma ile ilgili birçok deneyim 

kazanmaktadırlar. Okuma konusundaki araştırmaların çoğunda, okuma olgunluğunun desteklenmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Çocuklara yazılı ve sözlü dil arasında ilişkiler kurmasını sağlayacak zengin uyarıcı ortamların 

hazırlanması, okuma olgunluğunun desteklenmesinde önemli bir yere sahiptir. Çocukların okul öncesi dönem-

de edindiği okuma-yazma deneyimleri, okumaya başlangıçta karşılaştıkları materyalleri tanıma, anlama ve yo-

rumlama becerilerinin gelişimini destekler.okul öncesi eğitimi, çocuklara ilk öğretime başlamadan önce okulun 

kendisinden beklentilerine yönelik deneyimleri kazanmasını sağlamaktadır” (Esaspehlivan, 2006, 30-32).

Araştırmanın amacı, İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alan öğrencilerin 

ilköğretimehazırbulunuşluk(İHD) durumlarınailişkin bakış açısınıincelemektir. Araştırmanın temel amacı doğ-

rultusunda aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır.

1. Öğretmenlerin,okul öncesi eğitim alan öğrencilerin;

a. Bilişsel,

b. Sosyal Duygusal,

c. Psiko-Motor,

d. Dil Alanında,İlköğretime hazırbulunuşluk düzeyleri hakkındaki görüşleri nelerdir.

5. Öğretmenlerin,okul öncesi eğitim alan öğrencilerin;

a. Bilişsel Alanda,

b. Sosyal Duygusal,

c. Psiko-Motor Alanda,

d. Dil Alanında,İlköğretime hazırbulunuşluk düzeyleri arasında; cinsiyetleri ve kıdem yılları açısın-

dan fark var mıdır?

Bu çalışmanın, modeli betimsel nitelikli tarama modelidir. Betimsel yöntemler geçmişte veya şu anda var 

olan durumu niteliksel veya niceliksel olarak tanımlamaya çalışır.Betimsel yöntemler davranışları tanımlamayı 
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ortak özelliklere göre sınıfl amayı ve birbiriyle ilişkili olanları belirlemeyi amaçlar ( Erözkan, Ekiz,  2007).Yapılan 

çalışmada da var olan durumun olduğu gibi ortaya konması nedeni ile araştırma deseni olarak betimsel nitelikli 

tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini Balıkesir ili merkez ilçesinde bulunan ilköğretim okulları 

1. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise merkez ilçe okullardan tesadüfi olarak seçilen 250  1. sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır.Araştırmada ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alan öğren-

cilerin İHD bakış açısını görmek amacıyla, anket formu kullanılmıştır.

Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin, beş alanda 

da okul öncesi eğitim alan öğrencilerin eğitim almayan öğrencilerden daha fazla yeterliliğe sahip oldukları-

nı belirttikleri bulunmuştur. Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin bulgular incelendiğinde: öğretmenlerin 

cinsiyetlerine ve mesleki kıdemlerine göre, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin bilişsel alan,sosyal duygusal 

alan, psiko-motor alan, duyuşsal alan ve dil alanındaki hazırbulunuşlukdurumları hakkındaki görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır.

Öğretmenler okul öncesi eğitim alan öğrencileri, bilişsel alanda, sosyal duyuşsal alanda, psiko-motor alan-

da ve dil alanında genellikle yeterli olarak algılamaktadır. Bu durum okul öncesi eğitim almanın öğrencilerin 

ilköğretime hazırlanmasında önemli olduğu görüşünü ortaya çıkardığı söylenebilir. Ortaya çıkan durum okul 

öncesi eğitimin çocukların farklı alanlarda gelişimleri açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Öğretmenlerin cinsiyetlerine ve meslek yıllarına bağlı olarak okul öncesi eğitim alan öğrencilerin bilişsel 

alanda, sosyal duyuşsal alanda, psiko-motor alanda ve dil alanında, hazırbulunuşluk durumlarına bakış açıları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Bu durum ise öğretmenlerin farklı değişkenler açısından okul 

öncesi eğitim almış olan öğrencilerin farklı alanlardaki başarılarının aynı şekilde algılandığını gösterdiği söyle-

nebilir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, İlköğretime hazırbulunuşluk,Öğretmen görüşleri.



41

Bildiri Özetleri

Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevlerini Yerine Getirmesinde 

Yaşanan Sorunlar ve Eğitim İhitiyacı

Süleyman GÖKSOY

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi,goksoys @hotmail.com

Engin ASLANARGUN

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, enginaslanargun@gmail.com

Filiz EVREN ACAR

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, filizac@hotmail.com

Abdurrahman KILIÇ

 Düzce Üniversitesi, akilic52@hotmail.com

Özet

Her örgütün amacına ulaşabilmesi için sahip olduğu ve yararlanabileceği kaynakları en iyi şekilde kul-

lanması gerekir. Örgütün amaçlarına ulaşma derecesi bir bakıma kaynakları kullanabilme derecesine bağlıdır. 

Bu nedenle örgütün kaynakların kullanılma durumlarının belirlenmesi zorunludur. Bu kapsamda Milli Eğitim 

Bakanlığının temel görevi, bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki eğitim-öğretim kurumlarının çalışmalarını 

uygulamak, denetlemek ve değerlendirmektir. Türk Eğitim Sistemi organizasyonel olarak üç düzeyde yapılan-

dırılmıştır. Bu yapı; Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünü kapsayan üst sistem, bu düzeyde amaç eğitim siste-

minin yurt genelinde etkili bir şekilde işlemesi için kararlar üretmektir. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerinin ve yurt 

dışı eğitim temsilciliklerini kapsayan aracı üst sistemler. Bu düzeydeki amaç, üst sistemin gönderdiği kararları 

temel sistemlere ulaştırmak için etkin bir aracılık ve güçlendirme hizmeti ile kendi yeti sınırları içinde kararlar 

üretmektir. Eğitim kuruluşlarını kapsayan temel sistemler. Bu düzeydeki amaç, eğitim için gereken hizmetleri ve 

düşünceyi üretmektir. 

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakan-

lık bünyesinde Bakanlık Birimleri oluşturulmuş ve bu paralelde İl Milli Müdürlükleri de oluşturulmaktadır. İl ve 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre bölümler, bürolar kurul ve komisyonlardan oluşmuştur.

Örgütsel başarı, etkili bir bilgi sistemi ile doğru orantılıdır ve bilgi sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi dön-

güsünün geribildirimi için değerlendirme önemli bir gereksinimdir. Örgütlerin, bilgi sistemlerini değerlendirme 

çabalarına destek olacak etrafl ı ölçüm çerçevelerine gereksinimleri vardır. Bu nedenle, genelde eğitim örgütü-

nün özelde ise il milli eğitim müdürlüğünde yaşanan sorunların ve eğitim ihtiyacının bilimsel bir anlayışla irde-

lenmelidir. Böylece  kurumun iyileştirme açık alanlarını yani  daha fazla çaba gerektiren alanları belirlemek ve 

bu alanlarda iyileştirme çalışmalarını yapmak, aynı zamanda kuvvetli ve iyi giden alanları da belirleyerek onların 

da devamlılığını sağlamaktır.

Bu araştırmanın amacı eğitim sisteminin örgütsel yapısı olarak üst yönetici konumunda olan milli eğitim 

müdürlerinin görevlerini yerine getirilmesinde  yaşanan sorunları ve onların eğitim ihtiyaçları ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

Bu doğrultuda araştırmada araştırma sürecinde; eğitim yöneticilerinin görüşlerine göre;  Düzce İl Milli Eği-

tim Müdürlüğünün güçlü yönleri,  zayıf yönleri,  olanak/fırsatları, engeller/tehditlerinin neler olduğu sorularına 

cevap aranmıştır ile eğitim ihtiyaçlarının neler olduğu sorularına cevap aranmıştır

Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yürütülen bu araştırmanın verileri görüşme formu ara-

cılığıyla toplanmıştır. Olgubilim deseni, farkında olunan fakat derinlemesine ve ayrıntılı araştırılmasına ihtiyaç 

duyulan konulara odaklanılmasıdır. İnsanların sosyal dünyalarını anlayabilmek için günlük yaşamda kullandık-

ları yapıların ve ilişkilerin çözümlenmesi, sözel ve yazılı metinlerde saklı olan anlamların ortaya çıkarılmasıdır 

(Snape & Spencer, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2005). 
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Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İki araştırmacı tarafından bağımsız ola-

rak yürütülen analizler sonunda ortak ulaşılan kavramlar ve temalar, araştırma bulguları olarak tanımlanmıştır. 

Çözümlemelerde görüşlerine başvurulan eğitim yöneticilerine birer kod numarası verilerek açıklamalar yapıl-

mıştır. 

Araştırmanın çalışma evrenini 15 Nisan-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında Düzce İlinde düzenlenen il ve İlçe 

Milli Eğitim Yöneticileri Eğitim seminerine katılan 7 İlçe (Akçakoca, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka, Cumayeri, Yığıl-

ca), İl Milli Eğitim Müdür ve Yardımcıları ve İl Eğitim denetmenleri Başkan ve Yardımcısı  oluşturmaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre varılan sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Eğitim yöneticilerinin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün güçlü yönlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; 

16 kodlanmış güçlü yön görülmektedir. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün güçlü yönlerinin daha çok; ilçede her 

düzeyde okul ve kurumun bulunması, teknoloji araçlarda yeterli donanıma sahip olunması, derslik başına düşen 

öğrenci sayısının bakanlık standartlara yakın olması, okullaşma oranlarının ülke düzeyinin üstünde olması, il ve ilçe 

web sitelerinin etkin olması, çalışanlar arasında etkili iletişimin olması, il ve ilçe hizmet binalarının yeterli olması, 

eğitimsel ve teknolojik araç gerecin yeterli olması ve  eğitimsel gelişme ve değişmelerin takip edilmesi gibi alanla-

rında olduğu görülmektedir. 

Eğitim yöneticilerinin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün zayıf yönlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; 

20 kodlanmış zayıf yön görülmektedir. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün zayıf yönlerinin daha çok; üst düzey 

yöneticilerin değişme ve gelişmeye ayak uyduramaması, Yardımcı personel ve diğer hizmet alımlarının yetersiz-

liği, personelin yeni gelişme ve değişmeler hakkında gerekli hizmet-içi eğitimi alamaması, ödül ve motivasyon 

sisteminin yeterli derecede kullanılmaması, sosyal ve sportif faaliyetlere yeterince maddi destek sağlanamama-

sı, proje hazırlama, üretme ve uygulamalarının yetersizliği, inceleme-soruşturma sayısının fazlalığı, özel öğreti-

me yönelik inceleme ve denetimlerin yetersizliği alanlarında olduğu görülmektedir.

Eğitim yöneticilerinin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olanaklar/fırsatlarına ilişkin görüşleri incelen-

diğinde; 9 kodlanmış olanak/fırsatlarının olduğu görülmektedir. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olanak/

fırsatlarının sırayla; eğitime üst yöneticilerin ilgili olmaları, ilçe ve okullarda ulaşımın rahat sağlanması, bölgenin 

turizm yönünden zengin kaynaklara sahip olması. okul öncesi eğitim bilincinin yaygınlaşmış olması, öğrencile-

rin özel yurtlarda barınabilme imkanlarının olması, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının eğitime katkı sağlaması  

alanlarında olduğu görülmektedir.

Eğitim yöneticilerinin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün engeller/tehditlerine ilişkin görüşleri incelen-

diğinde; 11 kodlanmış engel/tehdit olduğu görülmektedir. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü engel/tehditlerinin 

daha çok; mevzuat  öğretim programı ve derslerin sık sık değişmesi, öğretmenlerin ilçe dışında, il merkezide 

ikamet etmesi, ailelerin eğitime katkı sağlamada yetersiz olması ve ailelerin eğitim konusunda ilgisizliği, ilde  şe-

hirleşmenin yetersizliği, nüfus yoğunluğunun dengesiz oluşu, parçalanmış ailelerin sayısının fazla olması, konut 

sorunu, kira ve alış-verişin pahalı olması, basın ve medyanın olumsuz etkisi ve eğitime gerekli desteği vermeme-

si ve sendikaların olumsuz etkisi gibi alanlarında olduğu görülmektedir

Anahtar Kelimeler:   Milli Eğitim Müdürlüğü, Yaşanan Sorunlar, Eğitim İhtiyacı
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Günümüzde insanların temel problemleri belirli bilim alanlarıyla sınırlı kalmamakta bu problemlerin ana-

lizinde ve çözümünde çoğu disiplinler arası işbirliği gerektirmektedir ve insanların gelecekte ihtiyaç duyacağı 

bilgi ve beceriler geleneksel yöntemler kullanılmaya çalışılan alanlarla ve bu alanlardaki sınırlı derslerle çok az 

kazanılabilir (Dervişoğlu ve Soran, 2003).  Ashmann, Zawojewski ve Bowman (2006) tarafından yapılan araştır-

mada da ifade edildiği gibi fen ve matematiğin güçlü bir şekilde öğretilebilmesi açısından öğretmen adaylarını 

hazırlamanın bir yolu bu iki konuyu bir ders içerisine entegre etmektir. Bu derslerin birçoğunun amacı öğren-

cilerin önemli kavramları ve düşünceleri derin ve sağlam bir anlayışla geliştirmelerinde ve fen ve matematiğin 

birinin diğerini destekleyebileceğinin yollarını anlamlandırmalarında öğretmen adaylarına yardımcı olmak için-

dir. Sherrod, Dwyer ve Narayan (2009) ortaokul öğrencileri için fen etkinlikleri içine matematik entegre etmenin 

sadece matematik anlayışını artırmayacağını aynı zamanda onun kullanışlılığını da ortaya çıkaracağını belirt-

mektedirler.

Bu çalışmanın amacı, Matematikte üslü sayılar konusunun Fen ve Teknoloji dersi ile entegrasyonunun ne 

derece sağlanabildiğini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır.

1. 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitaplarında geçen üslü sayılı ifadelerin öğrenciler tarafından anla-

şılma düzeyleri nedir?

2. Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin üslü sayılı ifadelerin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılma-

dığına yönelik görüşleri nelerdir? Bu konudaki öğretim davranışları nasıldır? 

3. Üslü sayılar konusunda Fen ve Teknoloji dersi ile Matematik dersinin entegrasyonunun sağlanması-

nın eğitimsel önemi nedir? 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve anket yöntemi (Şimşek ve Yıldırım, 2008) 

kullanılmıştır. Çalışma 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bolu ilinin ilçelerinden birinde öğrenim gören ilköğre-

tim 6. sınıf (N=43) ve 7. sınıf (N=46) öğrencileri ve bu ilçedeki Fen ve Teknoloji öğretmenleri (N=10) ile yürütül-

müştür. Katılımcılar ilçedeki farklı okullardan rastgele seçilerek oluşturulmuştur.  

Çalışmada veriler sıra ile doküman analizi ve anket olmak üzere iki aşamada toplanmıştır. İlk aşamada 6-8 

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, 6-8 Matematik Dersi Öğretim Programı ve 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji 

ders kitapları araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda üslü sayılarda onun kuv-

vetleri ve bilimsel gösterim kavramlarının 6-8 Matematik Dersi Öğretim Programının 8. sınıfında yer aldığı görül-

müştür. Üslü sayılı bu kavramlar 8. sınıfta anlatılmasına karşın Fen ve Teknoloji ders kitaplarında bu kavramları 

içeren ifadelerin 6. ve 7. sınıfta yer aldığı görülmüştür. Çalışmanın ikinci aşamasında, yapılan doküman analizi 

doğrultusunda 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilere 6. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabındaki (Pasifik yayınları, 

2010: 210), “Dünyamızın atmosferinde 1 cm3 lük hacminde 1019 parçacık olduğunu biliyor muydunuz?” ifade-

si sorularak bu ifadeden ne anladıklarını ve 1019 ifadesinin ne anlama geldiğini açıklayıcı bir şekilde yazmaları 

istendi. Benzer şekilde 7. sınıfta öğrenim gören öğrencilere de 7. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabındaki (MEB 

yayınları, 2009) “Elektronlar çekirdek etrafında 2,18x108 cm/s hızla dönerler.” ve “Bir ışık yılı 9,46x1012 km’dir.” ifa-

desi sorularak bu ifadeden ne anladıklarını ve üslü ifadelerin ne anlama geldiğini açıklayıcı bir şekilde yazmaları 

istendi.
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6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitaplarında yukarıda belirtilen üslü ifadeler hakkında, programı uygu-

layan Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin de görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlerin görüşleri araştırmacılar 

tarafından oluşturulan 6 soruluk anket ile elde edilmiştir. Anketin cevaplanması ile ilgili herhangi bir süre kısıt-

lamasına gidilmemiştir. Anketteki sorular araştırma sorularına cevap olacak şekilde 4 kategori altında oluşturul-

muştur. Buna göre:

1. soru, konu ile ilgili karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi,

2. ve 5. soru, öğrencilerin konuyu doğru anlayıp anlamadıklarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi,

3. ve 4. soru, öğretmenler arası işbirliği, öğretmenlerin bu konudaki ve diğer konudaki işbirliği ile ilgili 

görüşlerinin belirlenmesi ve

6. soru da öğretmenlerin bu konudaki davranışlarının incelenmesi için oluşturulmuştur.

Öğrencilerin ders kitaplarında geçen üslü ifadeleri ne düzeyde anladıklarına ilişkin araştırmacılar tarafın-

dan betimsel analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin ankete verdiği cevaplardan elde edilen veriler ise anketin oluş-

turulduğu 4 kategori altında analiz edilmiştir. 

6. sınıf öğrencilerinin “Dünyamızın atmosferinde 1 cm3 lük hacminde 1019 parçacık olduğunu biliyor muy-

dunuz?” ifadesinden ne anladıklarına yönelik bulgulara bakıldığında 32 öğrenci için bu ifadelerin anlamsız ol-

duğu görülmektedir. Diğer öğrencilerden elde edilen bulgulara bakıldığında ise bazı öğrenciler tarafından farklı 

işlemlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Fakat bu işlemlere bakıldığında üslü sayıların özelliğini yansıtmayan 

yanlış işlemler olduğu da anlaşılmaktadır. 7. sınıf öğrencilerinin “Elektronlar çekirdek etrafında 2,18x108 cm/s 

hızla dönerler.” ve “Bir ışık yılı 9,46x1012 km’dir.” ifadelerinden ne anladıklarına yönelik bulgulara bakıldığında 

28 öğrenci için bu ifadelerin anlamsız olduğu görülmektedir. Diğer öğrencilerden elde edilen bulgulara bakıl-

dığında ise bazı öğrenciler tarafından farklı işlemlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Fakat bu işlemlerin üslü 

sayıların özelliklerini yansıtmadığı görülmektedir.

Öğretmenlere yöneltilen sorular doğrultusunda öğretmenlerin verdiği cevaplar; “konu anlatımında karşı-

laşılan güçlükler, öğretmenlerin bu konu ve diğer konular hakkında iş birliği, öğrencilerin konuyu doğru anlayıp 

anlamadıklarına ilişkin öğretmen görüşleri ve bu konuda öğretmen davranışları” olmak üzere dört kategoride 

sunulmuştur. Öğretmenlerin üslü ifadelerle ilgili konuların anlatılmasında güçlüklerle karşılaştıkları bunun en 

büyük sebebinin de matematik dersinde henüz konunun işlenmemesini gösteriyor. Öğretmenlerin görüşleri in-

celendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 6. ve 7. sınıf öğrencilerin Fen ve Teknoloji ders kitabında geçen 

üslü ifadeleri anlamadıklarını vurgulamaktadır.

Bu çalışmada konuları öğrenen öğrencilerin ve konuyu anlatan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda 

İlköğretimde üslü sayılar kavramının programdaki yeri bir sorun teşkil ettiği düşünülmektedir. Bu sorun, Fen 

ve teknoloji ile matematik öğretim programlarının bir entegrasyon eksikliği içerisinde hazırlanmasından kay-

naklanmaktadır. Fen ve teknoloji programı hazırlanırken, mevcut programın hazırlanması sürecinde, üslü sayılı 

kavramların yer alış şekli, Fen ve teknoloji dersiyle matematik dersinin yeterli eşgüdümün olmadığı yapılan ça-

lışmada ortaya koyulmaktadır.

Sonuçta, öğrencilerin büyük çoğunluğunun Fen ve Teknoloji ders kitaplarında geçen üslü ifadeleri anla-

yamamasının sebebinin Fen ve Teknoloji dersiyle Matematik dersinin entegrasyonunun eksikliğinden kaynak-

landığı açıkça görülmektedir. Fen ve matematik derslerinin entegrasyonun bu gerekliliği literatürde de (Gürdal, 

Şahin ve Yalçınkaya, 2002; Konur ve Pırasa, 2010; Çeken ve Ayas, 2010) açıkça ifade edilmektedir. 

Fen ve matematik konularında entegrasyonun sağlanabilmesi ve matematiksel kavramları içeren bilgilerin 

fen ve teknoloji dersinde matematik dersinden önce verilmesini önlemek amacıyla, okullarda ayrı yapılan fen 

ve matematik zümrelerinin ortak yapılması sağlanabilir. Programların entegrasyonu konusunda bir komisyon 

kurulup bu çalışmada ortaya konulan kavram yanılgıları ve entegrasyon eksikliği olan konular araştırılabilir. Ma-

kalede de ifade edilen 6. sınıf ve 7. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarında geçen üslü sayılı ifadelerde fen ve ma-

tematiğin entegrasyonun sağlanabilmesi için, bu kavramların verilmemesi gerektiği hakkında öğretmen kılavuz 

kitaplarına uyarı koyulabilir.

Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji, Matematik, Entegrasyon, Üslü Sayılar
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Durum Çalışması: Öğretmenlik Uygulama Dersinde Öğretmen Adaylarının 

Ders Planlarını “Tersten Gelim” Yönetimiyle Geliştirmeleri

Dilara DEMİRBULAK

Yeditepe Üniversitesi, dilara.demir@yeditepe.edu.tr

Özet

Öğretmen eğitiminde kuram ve uygulamanın ayrılmaz bir bütün olduklarının anlaşılması üzerine öğret-

menlik uygulaması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle de hem genelde lisans eğitimin son döne-

minde yapılan uygulamanın süresi uzatılmakta hem de daha öne hatta uygulamanın başına (lisans öğretiminin 

ilk dönemlerine) doğru çekilmektedir (Adler, 1994). Ancak etkili ve verimli uygulamanın olmazsa olmazları plan-

lama ve değerlendirmedir (Buitnik, 2008; Cladinin and Connely, 1992). Çünkü tıpkı domino taşlarıyla olduğu 

gibi planlama sürecinde alınan kararlar öğrenme-öğretmeyi değerlendirme de ise planlamayı etkilemektedir.  

Dolayısıyla planlama, öğrenme-öğretme sürecinde hem de çıktıda rol oynamaktadır. 

Ders planları; dersin konusuna ilişkin ve de konuyu anlamlandırmak için örgencilere gereken becerilerin, 

çıkabilecek sorunların, hedef ve amaçların, kullanılacak olan ögretim yaklaşımının, kullanılacak kaynakçaların 

ve eğitim teknolojilerinin ve değerlendirme yaklaşımlarının saptanmasını gerektirir (Imig ve Imi, 2006). Ders 

planı bir anlamda kuram ile uygulama arasında bağın kurulmasını sağlayan araç olarak algılanabilir. Dolayısıyla, 

öğretmen adaylarının ders planı geliştirme yeterliliğini kazanmaları önemlidir. Yükseköğretim kurulunun Milli 

Eğitimi geliştirme projesi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi çalışmaları kapsamında hazırlanan dört ana başlık al-

tında toplanan öğretmen yeterlilik listesinde “Öğretme-öğrenme sürecinde “planlamanın” da yer alması bu öne-

min sonucudur. “Öğretmen, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç-gereç 

ve materyallerini, ölçme-değerlendirme tekniklerini özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tu-

tarlı olarak öğrencilerle birlikte planlayabilmelidir” (Milli Eğitim Bakanlığı, [MEB], 2006) denilmektedir. Öğretmen 

eğitimin önemli görevlerinden biride öğretmen adaylarının ders planlarının bu önemli rolü hakkında farkındalık 

yaratılmasıdır. Çünkü farkındalık düşünme yetisinin gelişerek eylemle bütünleşmesi sonucu aldığı kararları ve 

uygulamaları kendi onayıyla yapabilmektir (Adler and Goodman, 1986). Bu çalışmanın amacı “Öğretmenlik Uy-

gulaması” dersini alan İngilizce Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin ders planlarının kuram-uygulama 

bütünleşmesini sağlayan önemli bir araç olduğu konusunda farkındalık yaratmaktır.

Söz konusu farkındalığın yaratılması için Wiggins ve McThighe (1988) tarafından geliştirilen “Backward 

Design- Tersten Gelim” adlı öğretim modeli kullanılmıştır. Wiggins and McTighe (1988) modelin mantığını şu 

şekilde açıklamaktadırlar:

Şükran Günü yemeğine misafir davet etmiş iseniz mutfaktaki işlerinizi konuklarınızın gelecekleri 

ve yemeğe oturulacakları saati baz alarak öncelikle planlamaya başlarsınız ardından da hindinin, 

garnitür ve tatlılarının eş zamanlı hazır olmaları sağlayacak süreci tamamlarsınız. Diğer bir deyiş-

le, planı tersten geliştirirsiniz. 

Söz konusu modelde öncelikle hedef ve amaçlar saptanır ardından da bu hedef ve amaçlara ulaşıldığına 

dair ne tür kanıt toplanılacağına karar verilir. Son aşamada da öğrenme deneyimleri planlanmaktadır. İlerleme-

cilik temel felsefesi ve tümdengelim yöntemine dayalı Tyler Öğretim Tasarım modeline dayalı Tersten Planlama 

amaç dersin tüm öğrencilerin konunun püf noktalarını anlamlandırabilmek için istekli olmaları ve oluşturdukları 

algıları yansıtabilmeleridir.  Dolayısıyla planlama öğrencilerin anlamlandırma, yansıtma ve yeniden yapılandır-

malarını sağlayacak düzenektir.

Bu çalışmanın amacı “Öğretmenlik Uygulaması” dersini alan İngilizce Öğretmenliği bölümü son sınıf öğ-

rencilerinin ders planlarının kuram-uygulama bütünleşmesini sağlayan önemli bir araç olduğu konusunda far-

kındalık yaratmaktır.

Bu nitel araştırma 20111-2012 eğitim-öğretim yılında Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 11 son sınıf 

öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür.  
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Bu nitel araştırmada bir duruma ilişkin etkenlerin derinlemesine incelendiği durum araştırması deseni kul-

lanılmıştır. 

Üç aşamada yürütülen araştırmanın ilkinde öğrencilerin ders planına hakkında görüşlerini sınıf ortamın-

da sözlü olarak yansıtmaları istenmiştir. İkinci aşamada “Tersten Gelim Modeli” hakkında 4 saatlik ders verilmiş 

ve ortak bir ders planı hazırlanmıştır. Son aşamada ise öğretmen adaylarından anlattıkları 3 dersin planını söz 

konusu modele uygun olarak geliştirmeleri beklenmiştir.  Her ders planı araştırmacı tarafından önceden ince-

lenmiş ve öğrenciyle birlikte üzerinden geçilmiştir. Öğretmenlik Uygulaması Seminer dersinde de uygulama 

ve ders planı üzerinde öğrencinin öz-değerlendirmesini yapması istenmiştir.  Dönem sonunda ise söz konusu 

uygulamaya ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yansıtıcı yazı yazmaları istenmiştir.

Toplanan nitel veriler onları açıklayabilecek kavram ve ilişkilere ulaşmayı sağlayan içerik analizi kullanılarak 

irdelenmiştir. Öğrencilerin gerek dönem sonunda verdikleri yansıtıcı yazı gerekse araştırmacı tarafından öğren-

cilerle birebir ve sınıf-içi çalışmalar esnasında tutulan notlar birkaç kez okunmuş, anlamlı bölümler işaretlenerek 

kodlar oluşturulmuştur. Elde edilen kodlar birbirleriyle ilişkileri açısından incelenmiş ve bu ilişkileri kapsayan 

temalar ve alt temalar oluşturulmuştur.

Ders planları öğretmen adayları için matbu bir form niteliğini taşımaktadır. Dolayısıyla onlar için önem-

li olmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu adaylar için önemli olan “dersin eğlenceli geçmesini sağlayacak renkli 

materyal” hazırlamaktır. Bir diğer bulgu işlenecek dersin ana amacının, hedefl erinin ve de söz konusu hedefl ere 

uygun yöntemlere ilişkin kuramsal bilgileri ilişkilendirmemektedirler.

Öğretmen adayları kavramlar arasındaki ilişkiyi keşfettikçe memnun olmuşlar ve bu yöntemin lisans eği-

timlerinin ilk yıllarından itibaren uygulanması gerektiğini vurgulamışlardır. Söz konusu sorunun çözümü için 

fakülte ve fakülteler bazında ortak çözümler geliştirilmelidir. Öğretmen adayları bir yandan iş başvurularında 

bulunurken bir yandan da öğretmenlik uygulamaları ders planı geliştirmeyi sadece iyi not alabilmek için araç 

olarak görmelerine neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ders Planı, Tersten Gelim Modeli, Öğretmenlik Uygulaması
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Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemine 

Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

İbrahim Yaşar KAZU

Fırat Üniversitesi, iykazu@firat.edu.tr

Mehmet EROĞLU

Fırat Üniversitesi, mehmeteroglu@firat.edu.tr

Özet 

Eğitim bütün toplumlarda saygın bir yere sahiptir. Eğitim aracılığıyla yaşayan değerleri korumak, ideallerini 

doğrulamak, değerlerini aktarma fırsatı vardır. Bu fırsat her toplumun kendi insanlarının hayata hazırlanmasını 

ve yönlendirilmesini sağlar (Güler, 2008). Bu bağlamda değerlendirildiğinde eğitim bir topumun varlığını sürdü-

rebilmesinde hayati öneme sahiptir. Çağımızda bilgi ve teknolojideki hızlı değişim ve dönüşüm süreci insanlığı 

da önemli ölçüde etkilemekte ve dünyayı küçültmektedir.Bu süreçten en çok etkilenen öğelerden biri de şüphe-

siz bilgi ve kültür aktarımını sağlayan eğitimdir. Eğitimin bireyin çevreye uyumunu sağlama ve kültürü aktarma 

görevleride değişime uğramıştır. Bu açıdan bakıldığında bilgi ve kültürel değerlerde değişim ve dönüşüm ya-

şanmaktadır. Bu değişim sürecinde ayakta kalabilmek için güçlü bir toplum olmak gerekmektedir.Bugün güçlü 

olmanın belirleyicisi bilgiyi kullanmak ve ondan yeni bilgi üretme kapasitesine sahip olmaktır (Özden, 2008).

Günümüzde bu değişim ve dönüşüm sürecine ayak uydurabilmek amacıyla eğitimde reformlar yapılmak-

tadır. Artık günümüzdeeğitimle bu hızlı değişime ayak uydurabilecek yaşam boyu öğrenen bireylerin yetiştiril-

mesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde zorunlu eğitim süresi kademeli ola-

rak artırılmaktadır. Ülkemizde de 2012-2013 eğitim –öğretim yılında uygulamaya girecek olan 12 yıllık zorunlu 

eğitim sistemi, eğitim sistemimiz üzerinde köklü değişiklikleri içermektedir. Bu kanun 12 yıllık zorunlu eğitim 

süresini 4+4+4 şeklinde kesintili olarak öngörmektedir. Bu kanun değişikliği (http://www.resmigazete.gov.tr) 

ve bu değişikliğe ilişkin genelge bir genelge yayınlanmıştır (MEB, 2012). Yapılan bu değişikliklerin hedefl erine 

ulaşılabilmesi için çağın gerekliliklerine ve toplumsal değerlere uygun olması gerekir.  Bu değişim sürecinde 

öğretmenlerin sorumlulukları göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde rol 

oynayan eğitim fakültesi öğretim elemanlarının bu sürece ilişkin görüşlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesinde çalışan öğretim elemanlarının 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine 

yönelik görüşlerini belirlemektir.Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma olgubilim deseninde hazır-

lanmıştır.Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine sahip olmadığımız ve bilimsel bulgulara 

dayalınet söylemler üretemediğimiz olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011; Yaman, 2010). Araş-

tırmanınçalışma grubunu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tekniğiyle seçilen 2011-2012 akademik yılında 

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştır-

macı tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formuylatoplanmıştır. Görüşme formu için ilgili literatür 

taranarak taslak oluşturulmuş daha sonra bu taslağa ilişkin eğitim programları ve öğretim alanında uzman 4 

akademisyenin görüşleri alınarak son şekli verilmiştir. Son şeklini alangörüşme formunda öğretim elemanlarının 

kişisel bilgilerine ilişkin 4 soru, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine ilişkin 8 (3’ü kapalı uçlu 5’i açık uçlu), olmak 

üzere toplam12 soru bulunmaktadır.Görüşme formu uygulanmak üzere Eğitim Fakültesinde çalışmakta olan 

50 öğretim elemanına verilmiştir. Dağıtılan bu formlarda 20 tanesi geri dönmüş ve değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 9’u yardımcı doçent, 2’si doçent, 1’i profesör ve 8’i araştırma görev-

lisidir. Mesleki kıdemlerine göre dağılım ise 5’i 21 yıl ve üzeri, 2’si 16-20 yıl, 6’sı 11-15 yıl, 7’si ise 1-5 yıl şeklinde 

dağıldıkları belirlenmiştir. Bölümlere göre dağılıma bakıldığında öğretim elemanlarının 7’si eğitim bilimleri, 4’ü 

ilköğretim, 3’ü türkçe eğitimi, 3’ü din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi, 2’si bilgisayar ve öğretim teknolojileri eği-

timi, 1’i ortaöğretim bölümlerinde çalışmaktadırlar.

Araştırmada yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen nitel verilere NVIVO 8 paket programıyla be-

timsel analiz yapılmıştır. Program kullanarak analizlerin yapılması, araştırmacının verilere daha yakın durmasını 

sağlaması bakımından araştırmanın güvenirliği artıran bir durum (Kuş, 2007) olarak değerlendirilmiştir.Açık uçlu 
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sorulara verilen cevaplar kodlanarak temalar oluşturulmuştur. Analizin güvenirliğini sağlamak için 2 araştırmacı 

kodlamaları ayrı ayrı yapmış daha sonra sonuçlar karşılaştırılarak ortak temalar belirlenmiştir.Çözümlemeler so-

nucunda ortaya çıkan temalar aralarındaki bağları gösterir şekilde modellenmiş ve görselleştirilmiştir

Öğretim elemanlarının 12yıllık zorunlu eğitim sistemine ilişkin bilgi düzeyleri; 6’sının az,8’inin orta, 4’ünün 

çok, 2’sinin tam düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretim elemanlarının 13’ünün internet kaynaklarından, 7’sinin 

ise yazılı ve görsel medya kaynaklarından 12yıllık zorunlu kesintili eğitim uygulamasına ilişkin bilgilere ulaştıkla-

rını belirlenmiştir.Öğretim elemanları 12yıllık zorunlu eğitim sisteminin tartışılmasına ilişkin 3’ü hiç tartışılmadı-

ğını, 8’i az tartışıldığını, 7’si orta düzeyde tartışıldığını, 2’si ise çok tartışıldığını ifade etmişlerdir.

Öğretim elemanlarının 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemine yönelik görüşleri incelendiğinde; bu sistemin 

eğitim seviyesinin artırılması, özellikle kız öğrencilerin okula devam etmesi konusunda olumlu olduğu belir-

tilmiştir. Bu sistemde kalitenin düşük olması, alt yapı yetersizliği, farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin aynı 

binalarda eğitim görmesi, mesleki eğitimde niteliğin düşmesi, yetersiz bütçe, ideolojik olması, din eğitiminin 

yetersiz olması noktalarında ise olumsuz olduğu ifade edilmiştir.

Öğretim elemanlarının 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin gerekliliğine ilişkin düşünceleri incelendiğinde; 

bu modelin eğitim seviyesinin ve niteliğinin artırılması, mesleki eğitim ve din eğitiminin geliştirilmesi, fiziksel 

mekânların yeniden düzenlenmesi, eğitimde gelişmiş ülkelerin standartlarının yakalanması bakımından gerekli 

olduğu belirtilmiştir. Siyasive ideolojik olması, alt yapının yetersiz olması, bütçe ve istihdam durumunun yeter-

sizliği bakımından gereksiz olduğu ifade edilmiştir.

Öğretim elemanlarının 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin avantajlarına ilişkin düşünceleri incelendiğinde; 

bu sistemin uygulanmasıyla öğretim süresinin uzaması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, mesleki eğitimin 

gelişmesi, din eğitiminin gelişmesi, branş öğretmenlerinin derse girmesi, farklı eğitim düzeyindeki okulların 

ayrılması, köy okullarının açılması, seçmeli ders sayısının artması, idarecilerin çeşitlenmesi bakımından önemli 

avantajlar sağlanacağını belirtmişlerdir.

Öğretim elemanlarının 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin dezavantajlarına ilişkin düşünceleri incelendi-

ğinde; okula başlama yaşının düşürülmesi, okul öncesi eğitimin sekteye uğraması, meslek seçimi yaşının küçük 

olması, alt yapı eksikliğinin olması, bütçe ve istihdam sorununun yaşanması, ailelerin yeterince bilinçli olmama-

sı, kademeler arasında okuldan ayrılma,kız öğrencilerin eğitiminin aksaması, eğitim sisteminin siyasallaşması 

konularının bu sistemin dezavantajları olduğunu ifade etmişlerdir.

Öğretim elemanlarının 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin uygulanabilirliğine ilişkin düşünceleri incelendi-

ğinde; genel olarak bu modelin uygulanmasının zor olduğu ve uygulama sürecinde birçok aksaklıkla karşılaşıla-

cağı belirtilmiştir. Okula başlama yaşının düşük olması, bütçe ve alt yapı yetersizliği, eğitimde kalitenin düşmesi, 

meslek liselerine ilginin azalması, mevcut programların yetersizliği, pilot uygulamanın yapılmamış olması, açı-

köğretim ve dışardan bitirmenin netleşmemiş olması nedenlerinden dolayı bu sistemin uygulamasının çok güç 

olacağı ifade edilmiştir.

Öğretim elemanlarının 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirlen-

miştir. Öğretim elemanları 12 yıllık zorunlu kesintili eğitim uygulamasına ilişkin bilgilere genel olarak internet, 

yazılı ve görsel medya aracılığıyla ulaştıkları görülmektedir. Bu sistemin yeterince tartışılmadığı da öğretim ele-

manlarınca ifade edilmiştir. Öğretmen yetiştirmede önemli bir role sahip olan eğitim fakültesi öğretim eleman-

larının bu konuya ilişkin bilgi düzeyleri ve bilgi kaynakları konunun akademik bağlamda yeterince tartışılmadı-

ğını göstermektedir. 

Öğretim elemanları öncelikle 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemi zorunlu eğitim süresinin artırılması bağlamın-

da olumlu bulurken mesleki eğitimde nitelik, bütçe ve alt yapı konusunda yetersiz olduğunu belirtilmişlerdir. 12 

yıllık zorunlu eğitim sistemini de zorunlu eğitim süresinin uzaması, mesleki eğitimin geliştirilmesi, eğitimde ge-

lişmiş ülkelerin standartlarına ulaşılması bakımından gerekli görülmüştür.Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, 

niteliğin artırılması, mesleki eğitimin gelişmesi ise bu modelin avantajları olarak görülmektedir. Bu avantajların 

yanında bu uygulamanın yeterince tartışılmaması, pilot uygulamasının yapılmaması, alt yapının yetersiz olması, 
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okula başlama yaşının düşük olması ve okul öncesi eğitimin sekteye uğraması en büyük dezavantajları olduğu 

ifade edilmektedir. Özellikle bütçe yetersizliği ve alt yapı eksikliğinin olması da uygulama sürecinde büyük so-

runlara yol açtığı düşünülmektedir.

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde zorunlu eğitim süresinin uzaması 8 yıllık kesintisiz zorunlu eği-

tim ve 12 yıllık zorunlu eğitim sistemlerinin olumlu özelliği olarak göze çarpmaktadır.Genel olarak öğretim ele-

manları 12 yıllık zorunlu eğitim sistemini desteklemekle birlikte eğitim sistemimiz üzerinde köklü değişiklikleri 

içeren böyle bir sürecin daha planlı, tartışılarak ve zamana yayılarak yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Özel-

likle alt yapı, okula başlama yaşı, okul öncesi eğitim, mesleki eğitim gibi konuların gözden geçirilmesi gerektiği 

ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Elemanı, 12 Yıllık Zorunlu eğitim, 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim, Eğitim sistemi, 

Eğitim Fakültesi.
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İlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretim Programının Sarmallığının  İncelenmesi 

Ali SICAK

AİBÜ,  alisicak@gmail.com

Özet

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı 2005 yılında hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Değişik 

zamanlarda güncellemeler yapılarak programın sürekliliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Fen ve Teknoloji Öğretim 

Programı, gelişmiş ülkelerde uygulanan fen dersi programlarının incelenmesi, uluslararası fen eğitimi literatü-

rü izlenerek ve ülkemizin değişik koşul ve olanakları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Fen ve Teknoloji Öğretim 

Programının genel yapısı incelendiğinde yedi öğrenme alanından oluştuğu ve ilk dört öğrenme alanı olan 

“canlılar ve hayat”, “madde ve değişim”, “fiziksel olaylar” ve “dünya ve evren” öğrenme alanları üzerine kurulu 

olduğu görülmektedir. Çepni ve Çil (2009), yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programının, eski prog-

ramlarla karşılaştırıldığında az bilgi özdür anlayışı, fen ve teknoloji okuryazarlığı, yapılandırmacı ve çoklu zeka 

kuramlarını temele alma, öğrenci merkezli öğretim, süreç temelli alternetif ölçme değerlendirme yaklaşımlarını 

benimseme, sarmallık ilkesi, diğer konu alanları  ile ilişkilendirmeye etkin ağırlık verme, öğrencilerin bireysel 

farklılıklarını gözetme, sınıf içi etkinlikler gibi noktalarda farklılaştığını belirtmektedir. Fen ve Teknoloji Öğretim 

Programındaki temel vurgulardan birinin de programların sarmallığının olduğu görülmektedir. Sarmal prog-

ramlama (Demirel,2008), içeriğin düzenlenirken doğrusal bir sıra izlemediği, daha önce öğrenilmiş olan bazı 

konuların zaman zaman tekrar edildiği ve bu tekrarların konuyu hatırlatmaktan çok kapsamını genişlettiği bir 

yaklaşımdır. Bu programlar daha  esnek olmakla birlikte öğrenilecek konular ve öğrenme süreci kontrollüdür. Bu 

yaklaşımda her konunun keni içindeki konuları arasında bir ardışıklık söz konusudur. Esasında bu içerik düzen-

leme yaklaşımı her konunun farklı sınıf ve yaş seviyesinde öğrenilebilmesi esasına dayanır. Programların sarmal 

yapısı, öğretmenin dersinde işleyeceği konunun sınırlarını belirlemesinde, konunun ne kadar derinlemesine ele 

alması gerektiğini planlamasında önemlidir (Çepni ve Çil,2009). Özellikle Fen ve Teknoloji Öğretim Programının 

yapısına uygun olduğu belirtilen sarmal programlama yaklaşımının iyi bir planlama sürecini gerektirdiği, uygu-

lamanın da önceki ve sonraki sınıf programlarına dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerektirdiği ortadadır.

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programının sarmal yapısının öğretmen görüş-

lerine göre incelenmesidir. Bu amaçla İlköğretim Fen ve Teknolji Öğretim Programı (4-8) “Canlılar ve Hayat” öğ-

renme alanı içerisindeki Canlılar Dünyasının Sınıfl andırılması Ünitesine ait sarmal yapı incelenmiştir. Sarmal yapı 

incelenirken, ön koşulluk ve aşamalılık ilişkilerinin kurulup kurulmadığı, sınıf seviyesine uygunluk, eklenmesi 

ya da çıkarılması gereken boyutlar noktasında öğretmenlerden görüş alınmıştır. Çalışma betimsel nitelikli bir 

çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmış, veriler odak grup görüşmesi 

yöntemi yoluyla toplanmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2006), odak grup görüşmesinin düzenlenmesini de, grup dina-

miklerinin sorulara verilen yanıtların kapsamını ve derinliğini etkileyen önemli bir etken olarak görmektedir. Bu 

özellik, aynı zamanda bu tür görüşmelerin zengin bir veri seti oluşturmaya yardımcı olması açısından önemlidir. 

Bireysel görüşmelerde akla gelmeyecek bazı konular, grup görüşmelerinde diğer bireylerin açıklamaları çerçe-

vesinde akla gelebilir ve ek yorumda bulunmak mümkün olabilir. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme 

yöntemi (kolay ulaşma) kullanılmıştır. Çalışma Bartın merkez ilçede farklı ilköğretim okullarında görev yapan 5. 

Sınıf öğretmeni (1), fen ve teknoloji öğretmeni (5) ve bir ortaöğretim kurumunda görev yapan biyoloji öğretme-

ni (1) ile 2012 haziran ayında yürütülmüştür. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel 

analizde amaç elde edilmiş bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla 

doğrudan alıntılara yer verilir. Ortaya çıkan temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye dönük tah-

minler de bulunulması, araştırmacının yapacağı yorumların boyutları arasındadır (Yıldırım ve Şimşek,2006). 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ilköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programının sarmallığı öğ-

retmen görüşlerine göre genel olarak uygun bulunmuştur. 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Canlılar 

Dünyasını Gezelim Tanıyalım ünitesinin öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesine uygun olarak olumlu bir geçiş 

özelliği taşıdığı ve alana ilişkin temel yapının (canlı-cansız, çevre, yaşam alanı) sağlam yerleştirildiği belirtilmiş-

tir.  Canlılar Dünyası ile ilgili sarmallık incelendiğinde bazı ünitelere ilişkin farklı sınıf seviyesindeki kazanımların 
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neredeyse tekrarı niteliğinde olduğu, bazı sınıfl arda 5. Sınıfta değinilen bir özelliğin bir daha hiç değinilmediği 

ya da 8. sınıfa kadar değinilmediği, bunun da uygulamada sorunlara yol açtığı ifade edilmiştir. Özellikle 5. Sınıfın 

ilgili ünite için önemli bir alt yapı taşıdığı ve öğrenciler açısından yoğun olduğu belirtilmiştir. Ekosisteme ilişkin 

özelliklerin 4.,5.,7. ve 8. Sınıfta yer alırken 6. Sınıfta hiç değinilmediği belirtilmiştir. Özellikle birçok konuya 5. 

Sınıfta değinildiği ve 6. ve 7. Sınıfta değinilmediği için 8. Sınıfta yoğunluk olduğu ve öğrencilerin unutarak gel-

dikleri ifade edilmiştir. 8. Sınıfta hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesiyle ilgili sıralamada bazı öğretmenler yanlışlık 

olduğunu, uygulamada ünitenin DNA ile başlamasının uygun olacağı ve mendel çalışmalarının mitoz ve mayoz 

arasına yerleştirmesinin konu bütünlüğünü bozduğu yönünde görüşler belirtilmiştir. Çalışmaya katılan biyoloji 

öğretmeni 6. Sınıftaki konuların öğrencilere çok ağır gelebileceğini ve üreme, büyüme ve gelişme konusundaki 

boyutun sadeleştirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmiştir. Ayrıca 6. Sınıfa besin zincirine ait ekleme yapıla-

bilceği önerisi getirilmiştir.

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim programının diğer öğrenme alanları ile ilgili benzer çalışmalarla sar-

mallığının incelenmesi, fen eğitimi uzmanlarının görüşlerinin incelenmesi ya da sarmallık ve örüntüye ilişkin 

istatistiksel çalışmaların yapılması bu çalışmanın önerileri arasında yer almaktadır. Ayrıca bazı sınıf düzeyinde 

yoğun olarak verilen içeriğin, sadeleştirilerek diğer sınıf düzeyindeki basamaklara yayılarak sarmallığın daha 

uygun olacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:  Fen ve Teknoloji Programı, Sarmallık, Odak  grup  görüşmesi
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Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem 

Olarak Yeri Ve Önemi

Ömer NAYCİ

 nayciomer@gmail.com

Özet 

Türk eğitim sisteminde amaçlanan durum ile var olan durum arasındaki farkı en aza indirebilmek için sis-

temin tüm öğeleri arasında bütüncül bir şekilde bir takım köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Bu doğrultuda, 

uygulanan öğretim programları değişmekte ve geliştirilmektedir. Buna bağlı olarak programlarda benimsenen 

yaklaşımlar ve bu yaklaşımları öncü alan diğer eğitim durumları da bu paralellikte değişmektedir.   

Öğretim programlarında yaşanılan yapısal değişiklikler eğitim sisteminin temel amaçlarını gerçekleştir-

menin yanı sıra yaşama ön hazırlık niteliği taşıyan okul öncesi eğitimin amaçlarını gerçekleştirmeye de katkıda 

bulunmaktır. Bireyi merkeze alan ve tamamen bireye kazandırılmak istenilenlere bağlı olarak bireyin kendi sen-

tezine ulaşması, buradan da kendi öz değerlendirmesini yaparak gerektiği noktaya varmasını amaç edinen te-

mel yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu temel yaklaşımlara hizmet eden yöntem ve tekniklerin niteliği ve işlevselliği 

son derece önemlidir. Başvurulan yöntemlerin amaçlara ne kadar hizmet ettiği yanı sıra kazandırılan bilgilerin 

öğrenende ne kadar kalıcı olduğu da bir o kadar önemlidir. Tüm bunlar kendi içinde bir dinamizmi oluşturan 

öğretim programlarının temel öğelerini oluşturmaktadır. Bu temel öğelerden önemi yadsınamaz olan öğretimin 

nasıl gerçekleştiği noktasında devreye giren yöntem boyutudur. 

Okul öncesi eğitim programının temel amaçlarından biri de çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini 

ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamaktır(MEB, 2005). Öğrenme ve öğretme sürecinde, bilginin yapılanması 

sürecinde öğrenenin merkeze alındığı ve öğrenenin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda gelişimini sağ-

lamak ve süreçte bireyi aktif kılmak amaçlanmıştır. Tümel bir yaklaşımın sergilendiği bu yaklaşıma en uygun 

öğretim yöntemlerinden biri de son yıllarda önemi giderek artan yaratıcı dramadır. Yaratıcı drama; bir grupla 

ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. 

tekniklerden yaralanılarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde 

yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı 

drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır(Adıgüzel, 2010). Tanımından da anlaşılacağı gibi yara-

tıcı dramanın; okul öncesi çağındaki çocukların öğrenme ve öğretme sürecinde etkin bir şekilde rol almaları ve 

amaçlarının gerçekleştirilmesi noktasında etkili bir öğretim yöntemi olduğu söylenebilir.  

Erikson(1972), eğitimde drama çalışmalarını sosyal yaşamdaki kuralları içselleştirme ya da sosyal yaşamın 

provası olarak görür. Bu noktadan hareketle okul öncesi eğitimin temel amaçlarından olan bireyi, genelde ya-

şama hazırlamak, özel de ise bir sonraki öğretim basamağı için hazır bulunuşluğunu yükseltmek ile arasında bir 

paralelliğin olduğu söylenebilir. Okul öncesi eğitimde drama çalışmalarıyla bireyin akranlarıyla ve toplumun 

diğer bireyleriyle sağlıklı ilişkiler kurabildiği böylece öğrenenin sosyal becerilerinin geliştirilmesine doğrudan 

ya da dolaylı olarak katkıda bulunulduğu söylenebilir. Sosyal beceriler başlığı altında birey başkalarıyla daha 

iyi bir iletişim kurarak kendini çok yönlü olarak ifade etme becerilerini de kazanabiliyor. Böylece bireyin dilsel 

gelişimine de katkı sağlanmış olunuyor. Tüm bunların yanı sıra öğrenene kazandırılan bilginin sürekliliği de son 

derece önemlidir. Özellikle de kazandırılan bilginin kalıcılığının sağlanabilmesi için yapılan etkinliklerin birden 

çok duyuya hitap etmesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu noktadan hareketle dramanın özünü oluşturan doğaçlama-

larla birey doğrudan örnek yaşantıların içinde etkin kılınarak kendi sentezini bizzat kendisi oluşturabilmektedir. 

Böylece birey kendi yapılandırmış olduğu yaşantısını bir beceri haline getirme noktasında daha aktif bir rol 

alabiliyor. Ayrıca öğrenen açısından, ileriki yaşamında karşısına çıkabilecek olası durumları dramadaki canlan-

dırmalar ve diğer etkinlikler yoluyla önceden bununla ilgili yaşantı geçirmekte ve bu, kendisi için yaşama iyi bir 

ön hazırlık sağlayabilmektedir. Sonuç olarak, okul öncesi eğitim programlarının temel amaçları ölçüt alındığın-

da yaratıcı dramanın öğrenene kazandırmak istedikleri arasında sıkı bir paralelliğin olduğundan söz edilebilir.
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Araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim programlarında öğrenme ve öğretme sürecinde bir yöntem 

olarak yaratıcı dramadan nasıl yararlanılabileceğini, okul öncesi eğitim programlarında yer alan farklı alanların 

tümel bir şekilde ele alındığı örnek uygulamalara yer vererek yöntemin program içindeki yerini ve önemini or-

taya koymaktır. 

“Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yaratıcı Drama’nın Bir Yöntem Olarak Yeri ve Önemi” konusuyla ilgili, 

görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal or-

tamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma yöntemi 

kullanılmıştır(Şimşek, Yıldırım, 2000). Bu yöntemle ele alınan örnek uygulamalarla yaratıcı dramanın okul öncesi 

eğitimdeki yerine ve önemine vurgu yapmak amacıyla böyle bir yol izlenmiştir. Daha sonra elde edilen sonuçlar, 

bu konuda daha önce yapılmış olan benzer çalışmalardan elde edilen verilerle ilişkilendirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu örnek uygulamaların yapıldığı 36-72 aylık okul öncesi eğitim çağındaki ço-

cuklar oluşturmuştur.

Elde edilen bulgulara bakıldığında; yaratıcı dramanın öğrenmeler üzerinde oldukça etkili olduğu söyle-

nebilir. Yaratıcı dramanın arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuramayan, öğrenmelerden ve öğrenme ortamlarında zevk 

almayan bunun yanı sıra derse karşı ilginin az olduğu bir durumdan sosyal ilişkilerin arttığı, öğrenmelerden 

dolayısıyla öğrenme ortamlarından zevk alan ve eğlenerek öğrenen öğrencilerin olması, öğretici konumunda 

olan öğretmenlere de büyük kolaylıklar sağladığı söylenebilir.

Yaratıcı dramanın en belirgin özelliği; öğreneni bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olmak üzere üç farklı açıdan 

etkin kılmasıdır. Böylece bireyin temel becerileri tümel bir yaklaşım içinde drama yöntemiyle kazanması sağla-

nılabilir. Böylece öğrenen, öğrenme sürecinde daha aktif bir rol üstlenmiş oluyor.

1. Bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramadan okul öncesi eğitimde yararlanılabilir.  

2. Çağdaş bir öğretim yöntemi olan yaratıcı drama farklı disiplinler için de kullanılabilir. 

3. Bir öğretim yöntemi olarak diğer farklı disiplinler için de yaratıcı dramadan yararlanmaya ilişkin araş-

tırmalar yapılabilir. 

4. Yaratıcı drama ile diğer aktif öğretim yöntemleri karşılaştırılarak yaratıcı dramanın öğrenci başarısına 

etkileri araştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Programları, Yaratıcı Drama, Okul Öncesi.
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İlköğretimde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Kuantum Öğrenme Eğitimi Ders 

Programı Tasarısı

Buket GÜLAY ÇİFTER

 buketcifter@hotmail.com

Metin AŞÇI

 okan_metin@hotmail.com

Özet

Kuantum, enerjinin ışığa çevrilmesi olarak tanımlandığında, kuantum öğrenme ise kişinin bilgilerini kul-

lanarak ışıması olarak tanımlanmaktadır. Beyindeki tüm sinirsel ağları kullanarak, anlamlı bilgi oluşturmak için 

yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmektir. Hızlanmış öğrenci başarısıyla sonuçlanan, işine odaklanmış 

sınıfl ar ve anlamlı içerik yaratan bütünleşmiş öğretme ve öğrenme modelidir. Kuantum öğrenme 1980li yıllarda 

Amerika’da Bobbi De Porter tarafından geliştirilmiştir. Kuantum öğrenmenin temeli ise Dr Lazonov tarafından 

geliştirilen hızlandırılmış öğrenme tekniklerine, beyin uyumlu öğrenme teknik ve stratejilerine, ikili ve üçlü be-

yin teorilerine, çoklu zeka kuramının prensiplerine ve holistik eğitim yaklaşımlarına dayanır.

Kuantum öğrenme, her yaştaki öğrencilerin akademik ve yaşam becerilerini geliştirerek,özellikle 

özgüven,akademik başarı ve motivasyon artışına katkıda bulunmak üzere tasarlanmış ve keyifl i bir ortam için-

de yürütülen,kişisel,sosyal ve akademik gelişime yönelik eğitim programıdır.Temel olarak öğrenmede aktif 

olma,eğitim ortamlarının ayarlanması,öğrenme stillerini keşfetme,not alma teknikleri,etkin ve hızlı okuma,hafıza 

gücünü keşfetme,duygusal zeka,sağ ve sol beyni birlikte kullanma,yazma tekniklerini ve etkin problem çözme 

tekniklerini içermektedir.Bu bağlamda bu çalışmanın misyonu öğrenmeyi öğretme yöntemleriyle etkili öğren-

meyi gerçekleştirme,net hedefl erin belirlenmesiyle motivasyon artışını sağlama,okuduklarını daha kolay hafı-

zada tutarak başarıyı yükseltme,hızlı not alma teknikleriyle ve zihin haritalarıyla zaman kazanma ve beynin sağ 

lobunu daha aktif hale getirerek hayal gücünü ve gözlem yeteneğini geliştirmektir.

Bu metodun amacı öğrenci duygularını iyileştirerek korkudan uzaklaştırmak ve öğrenmenin önündeki 

engelleri azaltmaktır. Bireyde akademik ve yaşam becerisinin, fiziksel yeterliliğin, aile içi davranışların, sorum-

luluk duygusu ve problem çözme becerisinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır.”Yeni eğitim yaklaşımlarına göre 

öğrencilere bilgiden çok beceri öğretilmelidir. Çünkü öğrenilen bilgiler her ne kadar temel bilgiler olsa da öğ-

renciler hayata atıldıklarında bu bilgiler yetersiz hale gelecektir. Bütün bu değişimler ve beklentiler göz önüne 

alındığında, öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme gibi kavramlar önem kazanmaktadır. Bu kavramları 

etkin olarak kullanmayı gerektiren yaklaşımlardan birisi de kuantum öğrenme modelidir (The Eff ect Of Quantum 

Learning Models Of Students At Secondary Edication:Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları:2007,Servet Demir,Tokat 

Gedikoğlu).

Bu çalışmanın amacı  İlköğretim 2.devre (5-8. Sınıfl ar ) programına seçmeli ders olarak eklenmek üzere 

Kuantum Öğrenme dersi için bir program taslağı hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, kuantum öğrenme 

eğitimi kapsamı altında yapılan çalışmaların ve gelişmelerin incelenerek, Türkiye’de ilköğretim programlarına 

bütünleştirilecek bir program tasarısı geliştirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde program tasarısının genel 

amaçlarının neler olduğu ve ders kapsamında öğrencilere neler öğretilmesi gerektiği, içeriğin öğrencilere hangi 

strateji, yöntem ve tekniklerle kazandırılması gerektiği ve değerlendirmenin hangi amaçlarla ve yollarla yapıl-

ması gerektiği sorularına cevap aranmıştır.

Kuantum öğrenme eğitimi ders programı tasarısı hazırlamayı amaç edinen bu çalışma nitel bir çalışma-

dır. Çalışmada ihtiyaç duyulan verilere, ilgili alan yazının incelenmesi ve Türkiye’de bu konuda alanında uzman 

6 öğretim üyesi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman analizi sonucunda ulaşılmıştır. Görüşme 

yönteminin anket ya da doldurmaya dayalı testler yerine tercih edilmesinin nedeni, bireylerin verilerini, görüşle-

rini, deneyimlerini ve duygularını ortaya çıkarma yönünden oldukça güçlü olması ve iletişimin en yaygın biçimi 

olan konuşmayı temel almasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Görüşmede kolay anlaşılabilir sorular hazırlanması 

yanında çok boyutlu soru sormaktan kaçınılmıştır. Hem sabit seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinle-
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mesine gidebilmeyi içeren yarı yapılandırılmış görüşme biçimi tercih edilmiştir (Büyüköztürk, 2010). Görüşmeler 

ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, kaydedilen görüşmelerden elde edilen veriler yazıya geçirilip, çalışmanın cevap 

aradığı sorular çerçevesinde veriler analiz edilmiştir. Her görüşme yaklaşık yirmi dakika sürmüştür.

Tasarlanmaya çalışılan bu program taslağının genel amaçlar, içerik, öğretim süreçleri, ölçme ve değerlen-

dirme boyutlarından oluşması düşünülmekte ve model olarak, ihtiyaçlar hiyerarşisinin merkezde yer aldığı “Taba 

Tyler” modeli benimsenmiştir. Genel amaçlar düzenlenirken, bireyin kendine olan özgüvenini güçlendirerek ka-

rarlar alma, kendisini tanıma ve öğrenmeyi öğrenme davranışını kazanma becerisi göz önünde bulundurulmuş-

tur. Kuantum öğrenme dersi programı ile kazanılan beceriler tüm derslerde ihtiyaç duyacakları türden olduğu 

için, içerik düzenleme yaklaşımlarından farklı dersler ve konuların birlikte ele alındığı ve eşgüdümlü etkinlikler 

ile farklı dersler arası ilişkilerin kurulduğu disiplinler arası içerik düzenleme yaklaşımı ve yeni öğrenilen bilgile-

rin, yaparak yaşayarak öğrenildiği öğrenen merkezli program taslağı benimsenmiştir. Tasarlanmaya çalışılan bu 

program taslağı “eğitim bilimleri” literatüründe kabul görmüş üç stratejiyi de benimsemiş olmakta, genellikle 

öğrencinin aktif olduğu yaklaşımları yaşama geçirmeyi planlamaktadır. Son olarak, hazırlanan bu taslak ölçme 

değerlendirme yaklaşımları olarak ele alındığında, öğrencinin de değerlendirme sürecinde aktif olduğu öz de-

ğerlendirme, akran değerlendirme ve performans değerlendirme gibi süreç odaklı değerlendirme yaklaşımları 

kullanılması planlanmaktadır. Özet olarak bu çalışmanın bulguları incelendiğinde ise öğrencilerin “kuantum öğ-

renme eğitimi” dersi ile kişisel gelişim, çoklu zeka, işbirlikçi öğrenme, düşünme becerileri, kavram haritaları ve 

etkili öğrenme yaklaşımlarını kullanarak,öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirdikleri tespit edilmiştir.

Kuantum öğrenme etkinliği okul ve iş hayatında ispatlanmış öğrenme metot ve felsefe bütününün etkile-

şimi olarak bilinmektedir. Olgu ve olayların gözlem biçimine bağlı olması belirsizlik kavramının sosyal bilgilerde 

de etkili olacağı kanaatini uyandırmıştır. Kuantum öğrenme, bireyin muhtemel doğrular oluşturması ve sorgu-

laması, tümdengelimci bir anlayış kazanarak,olay ve olguların gerçekleştirildiği ortama göre değerlendirilmesi-

nin sağlanması,öznel bir bakış açısı kazandırılması,kesin yargılardan kaçınılması ve herkesin geçmiş yaşantıları 

farklı olduğu için olay ve olgulara ilişkin algılarında da farklılık olabileceği anlayışını kazandırmaya yönelik bir 

etkileşimdir.Kuantum öğrenmenin temeli İlk olarak Georgi Lazanov tarafından geliştirilen suggestopedia, hız-

landırılmış öğrenme teknikleri ve beyin uyumlu öğrenme teknik ve stratejilerinin kullanılmasına dayanmaktadır. 

Bununla birlikte kuantum öğrenme modelinde nörolenguistik programlama(NLP),ikili beyin teorisi ve üçlü be-

yin teorisi gibi beynin farklı çalışma fonksiyonlarını kullanan yaklaşımlar benimsenmiştir.(

Türkiye’de öğrenmeyi öğrenme, bilgiyi kullanma, aktif okuma-yazma gibi uygulamaları içeren yaklaşım 

bulunmamaktadır. Türk eğitim sisteminde öğretmen farklılıkları öğrenci başarısını büyük olarak etkilemektedir. 

Eğer öğrencilere öğrenmeyi öğrenme ile ilgili gerekli bilgi ve donanım sağlanırsa, bilgi içselleştirilerek daha kısa 

sürede başarı sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kuantum öğrenme, ilköğretim programı, program tasarısı
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İlköğretim 1–5. Sınıf Öğretim Programlarındaki Beceriler Hakkında 

Öğretmenlerin Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi

Ahmet KURNAZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, ahkurnaz@hotmail.com

Özet 

Genel olarak bir ülkenin eğitim programlarının nihai hedefi öğrencilerde belli düşünme süreçlerini geliştir-

mektir. Bu açıdan bakıldığında sorun daha çok içerik ve öğretim yönteminden kaynaklanıyor gibi gözükebilir. Bu 

nedenle Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim düzeyindeki tüm ders alanlarında öğretim programlarını yenilemiştir. 

Bu oldukça önemli bir adımdır. Yeni programların en önemli özelliği “düşünme süreçleri”ni geliştirmeyi “sarmal” 

yapı kapsamında ele almasıdır. 2005 yılından beri uygulanmakta olan İlköğretim programlarında öğrencilerin 

üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda tüm öğretim programları için sekiz 

ortak beceri belirlenmiştir. Ayrıca her bir ders için de kendi özelliğine uygun zihinsel becerilerin kazandırılması 

amaçlanmıştır. İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programında da problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşün-

me, yansıtıcı düşünme, iletişim, girişimcilik ve araştırma becerilerinin öğretimi hedefl enmiştir. 

Ülkemizde yapılan değerlendirmelerde öğrencilerimizin üst düzey zihinsel becerilerinin yeterince geliş-

tirilemediğine ilişkin çok sayıda ulusal Aral (2005), Kaloç (2005), Bulut (2006), Demir (2006), Özdemir (2006), 

Akar (2007), Kurnaz (2007), (Demir, 2006), (Gelen,1999), Çalışkan (2010), OECD (2010), Berberoğlu ve diğerleri 

(2009) Alacacı ve Erbaş (2010), Berberoğlu (2011), Kalender ve Berberoğlu (2009) ile uluslararası Pisa, Tims, Pirls 

raporlarının değerlendirildiği OECD (2010) ve ERG (2010) araştırmaya ve görüşe rastlanmaktadır. Bu becerile-

rin öğrencilere kazandırılmasında en önemli rol öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlerin düşünme becerileri 

ile ilgi durumlarını belirlemek amacıyla Hayran (2000), Tokyürek (2001), Kürüm (2002), Bulut (2006) ve Yağcı 

(2009) tarafından yapılan araştırmalarda öğretmenlerin bu becerilere sahip olma ve kullanma düzeyleri ortaya 

konulmuştur.  Bu kapsamda Ülkemizde yedi yıldır uygulanmakta olan İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programının 

öğrencilere kazandırmayı hedefl ediği becerileri öğretmenlerin ne düzeyde farkında olduklarının belirlenme-

sinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Çalışma ile İlköğretim 1-5. sınıf Öğretim Programındaki becerilere ilişkin 

kazanımların ne düzeyde farkında oldukları belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma ile İlköğretim sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin İlköğretim 1-5. Sınıf öğretim programın-

da yer alan yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, eleştirel düşünme ve girişimcilik becerileri 

kazanımlarına ilişkin bilgi düzeyleri nasıldır? Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin en çok farkında oldukları 

beceriler hangisidir? Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin en az farkında oldukları beceriler hangisidir? Soru-

larına cevap aranmıştır.

Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Veriler nicel yaklaşımla toplanmış ve analiz edilmiştir. Verilerin 

toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket MEB tarafından yayınlanan 

ilköğretim programları tanıtım kitabında yer alan becerilere ilişkin 47 madde içermektedir. Anketin geliştiril-

mesi aşamasında uzman görüşüne başvurulmuş, anlaşılırlığının denemesi amacı ile 35 sınıf öğretmenine ön 

uygulama yapıldıktan sonra yapılan tespitlere göre son hali verilmiştir. Araştırmanın örneklemini Konya şehir 

merkezi, ilçe, kasaba ve köylerinde İlköğretim 1-5. sınıf okutan 407 sınıf öğretmeni ve 121 yöneticinin görüşü-

ne başvurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Veriler frekans ve %’lik 

oranlar dikkate alınarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde örneklemin homojen olduğu halde normal dağı-

lım göstermediği tespit edildiğinden Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Varyans analizi yöntemlerinden 

yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi maddelere ilişkin yüzde ve frekans hesaplamaları ile puanların 

aritmetik ortalamalarının karşılaştırılmasından da yararlanılmıştır.  yoluyla yapılmıştır. Becerilere sahip olma dü-

zeyinin belirlenmesinde ülkemizde üniversiteler düzeyinde kullanılan ders geçme ve sınav yönetmeliğindeki 

ölçütlerden hareketle toplam 100 tam puan üzerinden 0-59 puan arası yetersiz, 60-75 puan arası orta, 76-90 

puan arası iyi ve 90-100 puan arası çok iyi olarak kabul edilmiştir.
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Araştırma sonucunda ilköğretim 1-5. sınıf öğretim programında yer alan yaratıcı düşünme, iletişim ve 

problem çözme becerisi kazanımlarını ilköğretim sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin orta düzeyde bil-

dikleri; ilköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programında yer alan eleştirel düşünme becerisi kazanımlarını ilköğretim 

sınıf öğretmenlerinin iyi; okul yöneticilerinin orta düzeyde bildikleri; ilköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programında 

yer alan araştırma ve girişimcilik becerisi kazanımlarını ilköğretim sınıf öğretmenlerinin orta; okul yöneticilerinin 

yetersiz düzeyde bildikleri; öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin en çok farkında oldukları becerilerin “Ayrıntı-

larda benzerlik ve farklılıkları yakalama, sebep-sonuç ilişkileri bulma, olaylara farklı bakabilme, sonuçları tahmin 

etme, insan ilişkilerinde uyumlu davranışlar gösterme, verilen bilgilerden çıkarımda bulunma, kendi düşüncele-

rinden yola çıkarak yeni ve farklı ürünler ve bilgiler üretme, bir problemi fark etme, ayrıntılı fikirler geliştirme ve 

zenginleştirme, konuştuğu kişilere söz hakkı verme” becerileri olduğu; “Olaylara bilim otoritelerinin gözünden 

bakabilme” becerisi programda yer almadığı halde okul yöneticilerinin bu beceriyi yüksek düzeyde puanladık-

ları görülmüştür. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin en az farkında oldukları becerilerin “bir grup içerisinde 

ısrarcı bir şekilde söz hakkı alma, bir sorunun muhtemel tüm çözüm yollarını bulma, bir iddiayı çürütme ve yan-

lışlığını ispatlama, araştırmalarda ne tip ve ne kadar delil toplaması gerektiğine karar verme, pazar araştırması 

yapma ve ürünü pazarlayabilme, bilimsel yaklaşımı kullanarak araştırmayı planlama, kuşku temelli sorgulayıcı 

bir yaklaşımla konulara bakma, doğru ve hassas ölçümler yapabilme, bir problemin alt basamaklarını ve kökle-

rini bulma, sonuçları test etme” becerileri olduğuna ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır.

Şu andaki uygulama sürecinde öğrenci merkezli etkinlikten ne anlaşıldığı ve bu etkinliklerin gerçekten 

hedefl enen kazanımlara ulaşmayı sağlayıp sağlamadığı konusunda da kuşkular mevcuttur. Yapılan alan tara-

malarında bu tür etkinlikleri yaptığını söyleyen öğrencilerin düşünme süreçlerini geliştirme anlamında diğer 

öğrencilerden farklı olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlar ilgili etkinliklerin niteliksel olarak beklenen düzeyde 

olmadığına işaret etmektedir. Bu aşamada öğretmen nitelikleri de süreç karışmakta ve üzerinde konuşulan dü-

şünme süreçlerine ulaşma boyutunda öğretmenlerin bilgi, beceri ve donanımlarının dikkate alınmasının önemli 

bir boyut olduğu gerçeği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Bir öğretim programı ne kadar iyi hazırlanırsa 

hazırlansın, uygulamada ne yapıldığı başarısını etkileyecektir. Bu anlamda okul yönetiminin ve öğretmenlerin 

niteliği, öğretim programlarının düşünme süreçlerine ne ölçüde odaklandığı, dikkate alınması gerekmektedir 

(ERG, 2010). Araştırma sonuçlarına göre ilköğretim sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin ilköğretim prog-

ramlarında kazandırılması hedefl enen becerilerin kazanımlarını istenilen düzeyde bilmedikleri görülmektedir. 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin uyguladıkları öğretim programlarını tanımaları programın başarısı için birinci 

öncelik olduğundan bu konuda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programı, üst düzey zihinsel beceriler, sınıf öğretmenleri, 

okul yöneticileri. 
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Özet

İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Programı’nda çocukların temel yaşam becerilerinin yanı sıra, Sosyal Bilgiler, 

Fen ve Teknoloji derslerine temel oluşturacak nitelikte bilgilere de sahip olmaları beklenmektedir. Bu araştır-

mada, Hayat Bilgisi Dersi’nin öğrencileri, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersine hazırlamadaki etkisi ortaya konmaya 

çalışılmıştır.

Araştırmanın problem cümlesi “Hayat Bilgisi Dersi’nin öğrencileri, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersine hazırla-

madaki etkisi nedir?” olarak ifade edilmiştir.

Alt Problemler

1. Öğrencilerin 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi karne notları, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi karne notlarını 

yordamakta mıdır?

2. Öğrencilerin 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi başarı testinden aldıkları puanlar, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi 

başarı testinden aldıkları puanları yordamakta mıdır?

3. Öğrencilerin 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi ve 4. sınıf Fen ve Teknoloji derslerine ilişkin karne notları, öğ-

rencilerin başarı testlerinden aldıkları puanları yordamakta mıdır?

4. Hayat bilgisi dersi ile Fen ve Teknoloji dersi programlarında, ilişkili olduğu belirlenen kazanımlar ara-

sında örüntü var mıdır?

Hayat Bilgisi Dersi’nin öğrencileri, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersine hazırlamadaki etkisinin incelendiği bu 

araştırmada, mevcut durum betimlenmeye çalışıldığı için tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu SBS başarılarına göre üst, orta ve alt grup olarak seçilen üç ilköğretim okulunun 5. sınıf öğrencileri oluş-

turmaktadır. Çalışmaya toplam 204 öğrenci katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla, ilköğretim 3. 

sınıf Hayat Bilgisi ve 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersleri Programları’nda yer alan kazanımlar doküman incelemesi 

yoluyla incelenmiştir.

Yapılan incelemenin ardından, her iki ders için de ilişkili olduğu düşünülen ortak kazanımlar belirlenmiştir. 

Belirlenen kazanımlara ilişkin uzman görüşü alınarak ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak, Hayat Bilgisi 

ve Fen Teknoloji başarı testleri geliştirilmiştir. Her kazanım için üçer madde yazılmıştır. Başarı testleri geliştiri-

lirken, kapsam geçerliği için uzman görüşleri alınmıştır. Başarı testlerinin güvenirliği için, 72 ilköğretim beşinci 

sınıf öğrencisine ön deneme yapılmıştır. Bu uygulama sonucunda, Hayat Bilgisi dersi başarı testinin güvenirliği 

.85; Fen ve Teknoloji dersi başarı testinin güvenirliği .88 olarak bulunmuştur. Hayat Bilgisi dersi başarı testi 27 

maddeden; 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi başarı testi 39 maddeden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, öğretmenle-

rin öğrencilere verdikleri notlar ile başarı testlerinden alınan puanlar arasındaki tutarlılığa bakılması amacıyla, 

öğrencilerin üçüncü sınıf hayat bilgisi ve dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersi karne notları alınmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde, regresyona bakılmış ve 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi ile 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi program-

larında ilişkili olduğu belirlenen kazanımlar arasındaki örüntülere bakılması amacıyla tetrakorik korelasyon kat-

sayıları hesaplanmıştır. 
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Regresyon analizi sonucunda, öğrencilerin 3. Sınıf Hayat Bilgisi dersi karne notlarının, 4. sınıf Fen ve Tek-

noloji dersi karne notlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir (p<.01). Regresyon analizi sonucunda, 

3. sınıf Hayat Bilgisi dersi başarı testinden aldıkları puanların, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi başarı testinden 

aldıkları puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir (p<.01). üçüncü alt probleme ilişkin verilerden 

öncelikle, Öğrencilerin 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi karne notları ile 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi başarı testi arasındaki 

regresyona bakılmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi karne notlarının, 3. Sınıf Hayat Bil-

gisi Dersi başarı testlerinden alınan puanların anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir (p<.01). Öğrencilerin 

4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi karne notları ile 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi başarı testinden aldıkları puanlar 

arasındaki regresyona bakıldığında ise,  öğrencilerin 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi karne notlarının 4. sınıf Fen ve 

Teknoloji dersi başarı testinden aldıkları puanları anlamlı bir şekilde yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Dördüncü  alt probleme ilişkin verilerin analizinden elde edilen tetrakorik korelasyon katsayılarına ilişkin 

tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1: Kazanımlar Arasındaki İlişkiler

İlişkisiz (0,00-0,19) Düşük Düzeyde İlişkili (0,20-0,30) Orta Düzeyde İlişkili (0,31-0,70) TOPLAM

30 24 52 106

Tablo’ya göre, Hayat Bilgisi ve 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersleri öğretim programlarında yer alan ortak ka-

zanımların birbirleriyle genel olarak orta düzeyde ilişki gösterdiği görülmektedir. Bu bulguya göre, Hayat Bilgisi 

dersindeki kazanımların 4. Sınıf Fen ve Teknoloji kazanımları için ön koşul olduğu söylenebilir.

Araştırmada, öğrencilerin 3. sınıf Hayat Bilgisi dersine ait karne notlarının, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersine 

ait karne notlarının anlamlı bir yordayıcısı olması; öğrencilerin 3. sınıftaki Hayat Bilgisi dersinde öğrendikleri 

bilgileri, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde kullandıklarını göstermektedir. Araştırmada, öğrencilerin 3. sınıf Hayat 

Bilgisi dersi başarı testi puanlarının, 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi başarı testi puanlarının anlamlı bir yordayıcısı 

olduğunun belirlenmesi; 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi ile 4. sınıf Fen ve Teknoloji dersinin birbiriyle yakından iliş-

kili olduğunu göstermektedir. Araştırmanın amacı, 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretim programının, 4. sınıf Fen 

ve Teknoloji öğretim programının yordayıcısı olup olmadığını ortaya koymak olduğu için, öğrencilerin sadece 

karne notları ya da başarı testlerinden aldıkları puanların geçerlik bakımından yeterli olmayacağı düşünülerek 

aradaki ilişkiye bakılması uygun görülmüştür. Öğrencilerin 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi karne notları ile 3. Sınıf 

Hayat Bilgisi Dersi başarı testi arasındaki ilişkinin anlamlı çıkması öğrencilerin 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi karne 

notlarının, 3. Sınıf Hayat Bilgisi dersi başarı testlerinden alınan puanların anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Öğrencilerin 4. Sınıf Fen ve Teknoloji karne notları ile 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi başarı testi 

arasındaki ilişkinin anlamlı çıkması öğrencilerin 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi karne notlarının, 4. Sınıf Fen ve 

Teknoloji dersi başarı testlerinden alınan puanların anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Araştırmada, 3. sınıf Hayat Bilgisi ve 4. sınıf Fen ve Teknoloji derslerine ait öğretim programlarında ilişkili 

olduğu düşünülen kazanımlar için belirlenen soru maddeleri arasındaki korelasyon katsayılarının genelinin orta 

düzeyde olması, bu derslere ait öğretim programlarında yer alan kazanımların genel olarak birbirleriyle örtüş-

tüğünü göstermektedir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretim programında yer alan kazanımlar, 4. sınıf 

Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan kazanımlarla tutarlık göstermektedir. Bu sonuca dayana-

rak, 3. sınıf Hayat Bilgisi dersinin, öğrencileri 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersine hazırladığı, yani İlköğretim Hayat 

Bilgisi Dersi Programı’nda sözü edilen “çocukların Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerine temel oluşturacak 

nitelikte bilgilere de sahip olmaları (MEB, 2009)” amacına ulaştığı söylenebilir. Ancak, yapılan araştırmanın, za-

manın kısıtlı olması nedeniyle boylamsal olarak yapılamaması ve 3. sınıf Hayat Bilgisi ve 4. sınıf Fen ve Teknoloji 

dersleri başarı testlerinin 5. Sınıf öğrencilerine uygulanmış olması, çalışmanın genellenebilirliğini azaltmaktadır. 

Nitekim Demir (2006) çalışmasında, Hayat Bilgisi derslerinin, öğrencileri Fen Bilgisi derslerine hazırlamadaki et-

kisini incelemiş, öğretmenlere ve 3., 4., 5. ve 8. sınıf öğrencilerine anket uygulamış ve hayat bilgisi derslerinin, 

öğrencileri fen ve teknoloji derslerine hazırlama konusunda yetersiz olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bakımdan, 

araştırmanın mevcut haliyle, gelecekte yapılacak çalışmalara giriş niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler:  Hayat Bilgisi Dersi Programı, 4. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Programı, İlköğretim.
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Çocuklarımızın henüz küçük yaşlarda okula gitmeden aile, çevre faktörleriyle öğrenmeye başladıkları 

Türkçeleri, okullarda sistemli ve öğretmen kontrolü altında gelişmeye açık bir şekilde ilerlemektedir. Doğru ve 

etkili kullanılan Türkçe, öğrencilerin bütün derslerdeki başarılarına yardımcı olacağından Türkçenin eğitimi ve 

öğretimi çok önemli bir konudur (Bağcı ve Temizkan, 2006; 478). İlköğretim okullarımızda öğrencilerin anlama 

ve anlatma güçleri ile dilbilgisi ve yazım gücünü geliştirmek; okuma ve dinleme alışkanlıklarını kazandırmak, 

kelime bilgilerini geliştirmek, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak, Türkçe derslerinin ge-

nel amaçları olarak sıralanabilmektedir. Bu amaçlar dahilinde işlenmesi planlanan derslerin, doğru bir öğretim 

programıyla desteklenmesi gerekmektedir. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını dikkate alan yeni Türkçe öğre-

tim programı he defl enen bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların kazandırılması için çeşitli etkinlik örnekle rine yer 

vermektedir. Programın sunduğu bu etkinlikler birer öneri niteliğindedir (İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Prog-

ramı ve Kılavuzu, 2006: 8). Kurullar tarafından hazırlanan ilköğretim programlarının okullarda ki uygulayıcıları ise 

öğretmenlerdir. Öğretmenlerin programı etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için programla ilgili detaylı bilgilere 

sahip olmaları gerekmektedir. Programı inceleyip, öğrenip varsa eksiklikleri tespit edip ona göre bir çalışma ya 

da uygulama yapmaları daha yüksek verim alınmasını sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Türkçe dersi öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin Türkçe dersi öğretmen-

lerinin görüşlerini belirlemektir.Nitel araştırma tekniğinin kullanıldğı çalışmada, durum çalışması deseni tercih 

edilmiştir. Durum çalışmaları bir yada birden fazla durumun derinlemesine araştırılmasına dayanıp, sosyal bilim-

ler araştırmalarında sıklıkla tercih edilen olayların ayrıntılı olarak incelenmesine dayanan bir yöntemdir (Yıldırım 

& Şimşek, 2008: 77, Kazak, 2001: 146). Çalışma grubunda yer alan 10 bayan 10 erkek öğretmen maksimim çeşit-

lilik örneklemesi yoluyla belirlenmiştir. Maksimim çeşitlilik örneklemesi küçük bir örneklem oluşturup, üzerinde 

çalışılan duruma taraf olabilecek birey çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2008: 

108). Elazığ ili merkezinde yer alan beş farklı eğitim bölgesi tespit edilip, her okuldan 4 öğretmen seçilerek 20 

öğretmenle görüşme yapılmıştır. Öğretmenlerle görüşmede kullanılmak üzere yapılandırılmış bir görüşme for-

mu hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular öğretim programının öğeleri olan hedef, içerik, eğitim durumu ve değer-

lendirme başlıkları üzerine oturtulmuştur. Uzmanların kontrolüne sunulan form gerekli düzenlemelerle birlikte 

son halini almıştır. Öğretmenlerden alınan veriler bilgisayar destekli nitel veri analizine dayanan NVIVO-8 paket 

programı ile çözümlenmiştir.

Veri toplama aracı olarak öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla 11 maddeden oluşan bir görüşme 

formu hazırlanmıştır. Görüşme formu, 1 ölçme ve değerlendirme uzmanı, 2 eğitim programcısı, 2 Türkçe eğitim 

uzmanı ve 3 Türkçe öğretmeninin görüşlerine sunulmuş, gerekli düzenlemelerle birlikte 7 maddeye düşürülerek 

son halini almıştır. 

Görüşme formundaki sorular öğretmenlere sorulmuş, öğretmenlerden alınan cevaplar aşağıdaki gibi özet-

lenmiştir:
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1. “Türkçe dersi öğretim programında yer alan kazanımların etkililiği hakkında görüşleriniz ne-

lerdir?”

• Öğretmenlere göre kazanımlar; öğrencilerin anlayabilecekleri şekilde hazırlanmış, etkili, uygun or-

tamlar sağlandığı takdirde başarıyı sağlayacak nitelikte, öğrenci seviyesine göre bununla birlikte 

etkili olarak gerçekleştirilmesi için daha fazla süreye ihtiyaç duyulacak nitelikte, kalabalık sınıfl ara 

uygunluk taşımamakta, sayıca fazla, dilbilgisi konularına fazla yer vermemekte, öğrencilerin yaşam 

becerilerine yönelik olarak özendirici olmamakta noktalarında görüş belirtilmiştir.

2. “Türkçe dersi öğretim programının içeriğinin kazanımlarla uygunluğu bakımından görüşleri-

niz nelerdir? Programda yer alan etkinlikler uygulanabilir nitelikte midir?” 

• Öğretmenler içeriğin güzel, uygulanabilir nitelikte olduğunu, öğrencileri araştırma yapmaya sevk 

ettiğini, kazanımların etkinliklerle kazandırılabildiğini, içeriğin kazanımla uygunluk taşıdığını ifade 

etmişlerdir. Bunlara rağmen programın önem taşımayan bazı konularadeğindiği, dilin incelik ve gü-

zelliklerini çok fazla kazandıracak nitelikte olmadığı, bazı etkinliklerin kazanımlarla uygunluk taşıma-

dığı, öğrencilerin anlayamayacakları düzeyde etkinlikler olduğu, kalabalık sınıf ortamları ve sayıca 

fazla etkinliklerin belirlenen sürede kazandırılamamasınınsıkıntı doğurduğu ifade edilmiştir.

3. “Türkçe derslerinde hangi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaktasınız? (düz anlatım, 

soru cevap, tartışma, drama, rol oynama, örnek olay . . . ) Program öğrencilerin ve öğretmenin 

sürece aktif katılımına olanak tanımakta mıdır?

• Öğretmenler tartışma, drama, örnek olay, düz anlatım, soru cevap, beyin fırtınası, balık kılçığı, yaratıcı 

drama, zihin ve kavram haritası gibi farklı yöntem ve teknikler kullandıklarını ifade etmişlerdir. Kulla-

nılan yöntem ve tekniklerin hem öğretmen hem de öğrenciler açısından faydalı olduklarını söyleyip, 

sürece aktif katılıma olanak tanıdığını dile getirmişlerdir.

4. “Türkçe dersi öğretim programına göre hangi yöntem ve teknikler kullanılmaya daha elveriş-

lidir?”

• Öğretmenler programın beyin fırtınası, yaratıcı drama, rol oynama, soru cevap, zihin ve kavram hari-

taları gibi farklı teknik ve yöntemlere göre işlenebilirliğinin uygun olduğunu düşünmektedirler.

5. “Türkçe derslerinde hangi değerlendirme yöntemlerine başvurmaktasınız?”

• Öğretmenler performans görevi, proje, yazılı ve sözlü yoklama, çoktan seçmeli sorulardan oluşan 

test, öğrenci gözlem ölçeği, grup değerlendirme ölçeği, okuma becerisini değerlendirme ölçeği, öz 

ve akran değerlendirme, anket gibi farklı değerlendirme yöntemlerine başvurduklarını söylemişler-

dir.

6. “Programın öngördüğü değerlendirme yöntemleri kullanılmaya elverişli mi? Bunları kullanma 

sıklığınız nedir?”

• Öğretmenler programın öngördüğü değerlendirme yöntemlerinin uygun olduğunu ifade edip, bu 

değerlendirme yöntemlerinin yazılı yoklamalar, performans görevi, proje ödevi olduğunu söylemiş-

lerdir. Ancak kalabalık sınıf ortamlarının değerlendirme aşamasında sıkıntı oluşturduğunu, bu değer-

lendirme yöntemlerinin kısmen kullanıldığını, bazen de öğrencilerin seviyelerinin istenilen değerlen-

dirme yöntemlerinin kullanılmasına olanak tanımadığını ifade etmişlerdir.

7. “Türkçe dersi öğretim programına ilişkin yapacağınız öneriler var mıdır? Programda herhangi 

bir alanın yetersiz kaldığını düşünüyor musunuz? (varsa neresidir)

• Öğretmenler metinlerin anlaşılır olması, konuların güncel ve ilgi çekici nitelikte hazırlanması, progra-

mın ayrıntıya daha fazla yer vermesi, kazanımların etkili bir şekilde kazandırılması için sınıf mevcutla-

rının düşürülmesi gerektiği hususlarında görüş belirtmişlerdir.
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Bu çalışma, Türkçe dersi öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerini analiz etme 

esasına dayanmaktadır. Nitel analiz yönteminin kullanıldığı çalışmada, öğretmenlerden alınan cevaplar özetle-

nerek açıklanmıştır. Öğretmenler programdaki kazanımların öğrencilerin anlayabilecekleri düzeyde olduğunu, 

etkili olup uygun ortam sağlandığı takdirde başarıyı arttırıcı nitelikte olduğunu ifade edip fazla süreye ihtiyaç 

duyulmakla birlikte programın kalabalık sınıfl ara uygunluk taşımadığı, dilbilgisi konularına yer vermediği, öğ-

rencilerin yaşam becerilerine yönelik özendirici olmadığı görüşlerinde fikir belirtmişlerdir. Buna göre programın 

öğrenci düzeyine uygun, kalabalık ortamlarda çok fazla derinlemesine kazandırılamadığı yorumu yapılabilir. 

Öğretmenler programının içeriğinin kazanımlarla uygunluğu ve programda yer alan etkinliklerin uygulanabilir 

nitelikte olmasıyla ilgili içeriğin uygulanabilir olduğu, öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirdiği, kazanım-

ların etkinliklerle kazandırılabildiği, içeriğin kazanımlarla uygunluk taşıdığını dile getirmişlerdir. Bununla bir-

likte programın bazı önemsiz konulara değindiğini, dilin incelik ve güzelliklerini fazla kazandırmadığını, bazı 

etkinliklerin kazanımlarla uygunluk taşımadığını, öğrencilerin anlayamayacakları düzeyde etkinlikler olduğunu, 

kalabalık sınıf ortamlarının ve sayıca fazla etkinliklerin belirli sürede kazandırılamamasında sıkıntılar olduğunu 

ifade etmişlerdir. Buna göre program içeriğinin uygulanabilir nitelikte olup, araştırmaya yöneltici olduğu, ka-

zanımlarla uygunluk taşıyıp öğrenci düzeyine uygunluk taşımayan bazı etkinlikler içerdiği, etkinliklerin belirli 

sürede kazandırılamadığı yorumu yapılabilir. Öğretmenler Türkçe derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve 

teknikleri tartışma, drama, örnek olay, düz anlatım, soru cevap, beyin fırtınası, balık kılçığı, yaratıcı drama, zihin 

ve kavram haritası olarak sıralayıp, programın öğrencileri ve öğretmeni sürece aktif olarak kattığını ifade etmiş-

lerdir.Programın hangi yöntem ve teknikleri kullanmaya olanak tanıdığına ilişkin olarak beyin fırtınası, yaratıcı 

drama, rol oynama, soru cevap, zihin ve kavram haritası gibi farklı yöntem ve teknikler cevabı verilmiştir. Buna 

ilişkin programın birden fazla yöntem ve tekniğe olanak tanıdığını, öğretmenlerinde bunları kullandığı yorumu 

yapılabilir. Derslerde kullanılan değerlendirme yöntemlerinin yazılı yoklama, performans, proje, test, ölçekler 

olduğu yönünde alınan cevaplara ilişkin olarak programın farklı değerlendirme yöntemlerine olanak tanıdığı 

söylenebilir.Programın öngördüğü değerlendirme yöntemlerinin kullanılmaya elverişli olup olmadığı yönünde, 

kullanılan değerlendirme yöntemlerinin uygun olduğu ancak kalabalık sınıfl arın ve öğrenci düzeylerinin bazen 

sıkıntı oluşturduğu söylenmiştir. Buna göre, değerlendirme yöntemlerinin bazı durumlara göre sınırlılık taşı-

masıyla birlikte uygun olduğu yorumu yapılabilir. Programa ilişkin önerilere yönelik olarak metinlerin anlaşılır, 

konuların ilgi çekici olması gerektiği, programın ayrıntılara yer verip sınıf mevcutlarının düşürülmesinin gerekli 

olduğu ifade edilmiştir. Buna göre programın anlaşılır bir dille yazılıp, ilgi çekici nitelikte olması gerektiği yoru-

mu yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretim Programı, Nitel Çalışma
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Özet

Bireylerin öğretim sürecinde değerlendirilmesi öğrencilerin öğrenmelerinin, öğretmen ve öğretim uygu-

lamalarının etkililiğinin belirlenmesinin yanı sıra bir eğitim programının işlevselliğini göstermesi açısından da 

önem taşımaktadır. Değerlendirme, belirli bir ölçüt ya da amaca göre bir şeyin yeterliliği, etkililiği ya da değeri 

hakkında sistematik bir şekilde yargıya varma sürecidir (Steele, 1970, s. 6). Bir eğitim programının amacına ula-

şıp ulaşmadığı değerlendirme sonucunda anlaşılır (Küçükahmet, 1997). Türk Eğitim Sistemi’nde eğitim prog-

ramlarında yapılandırmacı yaklaşımın benimsenmesi ile birlikte bireyleri değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar 

da değişmiş, sonuç ya da ürüne dayalı değerlendirmenin yanı sıra sürecin değerlendirilmesi de önem kazanmış-

tır. İlköğretim okullarında uygulanan öğretim programlarında öğretmenler ölçme ve değerlendirmenin genel 

esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımlarını dikkate alarak öğrencilere sınavlar 

uygulamakta, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar (MEB İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği, 2012). 

Alternatif değerlendirme teknikleri kapsamında öğretim programlarında belirtilen projeler, öğrencilerin 

grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş 

geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni 

rehberliğinde yapacakları çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Projeler geniş içerikli ve uzun süreli performans 

görevleri olarak kabul edilmektedir (MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2012). Proje çalışmaları sayesinde 

öğrenciler, ürünler ortaya koyarak veya tartışma ortamları düzenleyerek başkalarına fikirlerini anlatma, sonuçla-

rı düzenleme, tahminde bulunma, soruları inceleme ve cevaplandırmaya teşvik edilirler. Projeler, öğrencilere bi-

limsel araştırma becerisi kazandırır ve yaparak-yaşayarak öğrenme imkânı sağlar. Ayrıca farklı öğrenme stillerine 

ve yeteneklere sahip öğrencilere yönelik alternatif yaklaşımların kullanılmasına da fırsat vermektedir (Saraçoğlu, 

Akamca ve Yeşildere, 2006’dan Akt. Atıcı ve Polat, 2010, s.123).

İlköğretim ikinci kademe fen ve teknoloji, matematik, sosyal bilgiler gibi çeşitli derslerden öğrencileri 

değerlendirmek amacıyla verilen proje ödevleri en az yazılı sınavlar kadar akademik başarıyı etkilemektedir. 

Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen ve yaratıcı düşünme, sorun çözme gibi becerilerini geliştiren pro-

je ödevlerinin ilköğretim okullarında genellikle öğretmenler tarafından belirlendiği ve bazen birçok öğrenciye 

aynı proje ödevi verildiği düşünülmektedir. Ayrıca ilköğretim kurumlarında fen ve teknoloji dersi için öğret-

men kılavuz kitaplarında yer alan çeşitli yönergeler dışında farklı proje görevleri de yer almamaktadır. Ancak 

proje ödevlerine ilişkin konuların belirlenmesinde öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilecek, 

öğrencilerin yaşadıkları çevre ve yaşantıları ile ilişkilendirilebilecek nitelikte konulara yer verilmesi ve bu süreç-

te öğrencilerin görüşlerinin de alınması yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda önemli olmaktadır. Bu şekilde 

öğrencilerin yapacakları projeleri sadece ödev olarak görmeleri yerine proje ödevlerine gerçek anlamda değer 

vermelerinin ve motivasyonlarının artırılmasının sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmada ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde proje 

ödevi alma nedenleri, seçtikleri konular ve bu ödevleri nasıl hazırladıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinden seçtikleri proje ödevleri, bu ödevleri seç-

me nedenleri ve bu ödevleri nasıl hazırladıklarının belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırma, tarama modeline 

göre desenlenmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu biçimde betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve 

olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmaktadır (Karasar, 2006, s.77). Araştırma 2011-2012 öğretim yılında Eskişehir il 
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merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilköğretim altıncı sınıfta öğrenim 

gören sekiz, ilköğretim yedinci sınıfta öğrenim gören altı ve ilköğretim sekizinci sınıfta öğrenim gören on olmak 

üzere toplam 24 öğrenci katılmıştır. 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve toplam sekiz açık uçlu sorudan oluşan anket for-

mu aracılığı ile toplanmıştır. Anket formunda ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve 

teknoloji dersi kapsamında seçtikleri proje ödevleri ve ödevlerin içeriği, projelerin yapılma süreci ile ilgili çeşitli 

boyutlara yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmada anket sorularından elde edilen veriler içerik analizi tek-

niği ile analiz edilmiştir. Bu analiz yöntemi bir metin ya da belgenin içeriğini incelemek ve ortaya sayısal veya 

istatistiksel bulgular koymak amacıyla kullanılmaktadır (Ekiz, 2009, s.77). İçerik analizinde temel amaç, birbirine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde toplamak ve anlaşılır bir biçimde düzenleyerek yo-

rumlanmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, ss.227).

Araştırmada öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde aldıkları proje ödevleri ile ilgili görüşlerini belirlemek 

amacıyla kullanılan anket aracılığı ile toplanan verilerin analizi sonucunda öğrencilerin genellikle fen ve tekno-

loji dersini sevdikleri ve notlarını yükseltmek amacıyla bu dersten proje ödevi aldıkları belirlenmiştir. Genellikle 

birbirinden farklı proje ödevi konularını seçen öğrencilerin ders öğretmeninin öğrencilere verdiği bir konular 

listesinden seçim yaptıkları, çok az öğrencinin kendilerinin bir proje ödevi konusu önererek ödevlerini hazırla-

dıkları anlaşılmıştır. Proje ödev konusunun ilgi çekici olması, internetten erişiminin kolay olması gibi unsurlar 

öğrencilerin proje ödevi seçiminde dikkat ettikleri unsurlar arasında gösterilmiştir. Bir proje ödevini hazırlarken 

öğrencilerin verilen proje ödev yönergesine dikkat ederek bir ödevi planlama ve hazırlama çalışmaları yaptıkları 

da anlaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin proje ödevi hazırlarken yaşadıkları sıkıntıları ortaya koymaktan ziyade 

bir dersten alacakları proje ödevini seçerken nasıl bir yol izledikleri, nasıl bir seçim yaptıkları gibi konularda 

görüşleri belirlenmiştir. Öğrencilerin proje ödevi hazırlama sürecinden ne anladıkları ve oluşturacakları ürünler 

hakkında fikir edinilmeye çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Dersi, Proje Ödevi, Değerlendirme
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Özet

Akademik disiplinlerin gelişimi sahip oldukları alanyazın ile yakından ilişkilidir. Son yıllarda bütün akade-

mik alanlara ilişkin olarak alanyazın incelemelerinin arttığı görülmektedir. Literatür incelemelerinde bir alana ait 

gelişmeleri ortaya koymada kesitsel çalışmaların yapılması yaygındır. Belirli dönemlerde Türk eğitim alanyazı-

nının genel bir değerlendirmesinin yapılması o döneme ilişkin ortaya konan araştırmaların niteliğine dair bilgi 

vermekle kalmaz aynı zamanda daha sonraki araştırmalara da ışık tutar (Erdem, 2011).Türkiye`de bilimsel araş-

tırma eğilimlerini belirlemeye yönelik farklı disiplinlerde pek çok çalışma yapılmıştır (Alper, & Gülbahar, 2009; 

Apaydın, 2009; Arık & Türkmen, 2009; Çalık, Ünal, Coştu, & Karataş, 2008; Çiltaş, Güler &Sözbilir, 2012; Erdem, 

2011; Göktaş ve diğerleri, 2012a; Göktaş ve diğerleri, 2012b; Gülbahar & Alper, 2009; İncekara, 2009; Karadağ, 

2009; Kayhan &Özgün-Koca, 2004; Küçükoğlu, Taşgın, Ozan & Kaya, 2011; Sert, Kurtoğlu, Akıncı & Seferoğlu, 

2012; Sozbilir& Kutu, 2008; Şimşek, Özdamar, Becit, Kılıçer, Akbulut & Yıldırım, 2008;Şimşek ve diğerleri, 2009; 

Tarman, Güven &Aktaşlı, 2011; Ulutaş &Ubuz, 2008; Yücedağ& Erdoğan, 2011).

Arık ve Türkmen (2009), Türkiye’de yayımlanmakta olan veSocialScienceCitation Index (SSCI)’de taranan 

eğitim bilimleri ile ilgili dergilerde yer alan makaleleri inceledikleri ve içerik analizine tabi tuttukları çalışma-

larında en fazla eğitim teknolojisi alanında makale yayınlandığını ve betimsel araştırmaların ağırlıkta olduğu-

nu belirtmişlerdir. Erdem (2011) de Türkiye’de eğitim alanında 2005–2006 yılları arasında yayımlanmış olan ve 

Ulakbim Ulusal indeks tarafından dizinlenen dergilerde yer alan 314 makaleyi incelediği ve betimsel analize 

tabi tuttuğu çalışmasında, makalelerin çoğunluğunun (%56) betimsel araştırma türünde olduğunu ve olasılı-

ğa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinin % 55 düzeyinde kullanıldığını saptamıştır. Ayrıca, veri çözümleme 

tekniği olarak betimsel analizlerin, t-testi ve varyans analizinin % 58 düzeyinde kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. 

Göktaş ve diğerleri (2012) ise eğitim araştırmaları ile ilgili 5`i SSCI, 14`ü ULAKBİM`de taranan toplam 19 dergide 

yayınlanmış 2115 makaleyi inceledikleri çalışmalarında araştırmaların çoğunun eğitim teknolojileri, fen eğitimi, 

rehberlik ve psikolojik danışma ve matematik eğitimi disiplinlerinde yapıldığını, araştırmalarda yaygın olarak ni-

cel yöntemlerin ve nicel veri analiz tekniklerinin kullanıldığını, daha çok betimsel analizlerin yapıldığını, örnek-

lem olarak daha çok lisans öğrencileri ve öğretmenlerle çalışıldığını belirlemişlerdir. Ayrıca, SSCI ve ULAKBİM`de 

taranan dergiler arasında belirtilen özelliklerle ilgili olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.

Eğitim programları ve öğretim alanına özgü olarak araştırma eğilimlerini belirlemeye yönelik çok az sayıda 

çalışma bulunmaktadır (Altın, 2004;Bıkmaz, Aksoy, Tatar & Atak-Altınyüzük, 2010; Saracaloğlu& Dursun, 2010). 

Bu çalışmaların hepsi eğitim programları ve öğretim ana bilim dalındaki lisansüstü tezlerin incelenmesine yöne-

liktir. Türkiye`de eğitim programları ve öğretim alanında yapılan makalelerin incelenmesine yönelik ise herhangi 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda bu çalışmanın alanyazındaki bir boşluğu doldurması ve eğitim prog-

ramları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışmanın amacı Türkiye`de 2007-2011 yılları arasında eğitim programları ve öğretimalanında yayın-

lanmış makalelerin incelenerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda, 

makaleler yayınlandığı yıl, yazar sayısı, konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem özellikleri ve veri analiz 

yöntemleri açısından değerlendirilmiştir.

Çalışmada araştırma yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde yapılan işlem, birbirine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabi-

leceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım & Şimşek, 2011).
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Çalışmada ULAKBİM Ulusal Veri Tabanındataranan ve eğitim programları ve öğretim alanında yayın yapan 

24 dergi analiz kapsamına alınmış olup çalışma 2007-2011 yılları ile sınırlandırılmıştır. 24 dergi içerisinde yer alan 

ve Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı`nda görev yapan ya da o alanda doktora yapmış olan öğretim 

elemanlarının yayınlamış olduğu toplam 380 makale incelenmiştir.

Her bir makale “Makale Sınıfl ama Formu” kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. “Makale Sınıfl ama 

Formu” Sözbilir ve Kutu (2008) tarafından geliştirilmiş olup bu çalışmada revize edilerek kullanılmıştır. Revize 

edilen form, eğitim bilimleri alanında uzman 5 kişi tarafından incelenerek geçerliği sağlanmıştır.

İçerik analizi ile makalelerden elde edilecek veriler betimleyici istatistiklerle analiz edilmiştir.

2007-2011 yılları arasında eğitim programları ve öğretim alanında yayınlanmış makalelerin incelenerek 

alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla 24 dergi içerisinde yer alan toplam 380 makale içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Makalelerin 69`u (%18.2) 2007 yılında, 67`si (%17.6) 2008 yılında, 86`sı (%22.6) 2009 

yılında, 80`i (%21.1) 2010 yılında ve 78`i (20.5) ise 2011 yılında yayınlanan makalelerdir. Yazar sayısına göre ince-

lendiğine makalelerin 149`u (%39.2) tek yazarlı, 173`ü (%45.5) iki yazarlı, 46`sı (%12.1) üç yazarlı, 6`sı (%1.6) dört 

yazarlı, 3`ü (%0.8) beş yazarlı ve 3`ü (%0.8) de 6 yazarlıdır. Makaleler araştırma konularına göre incelendiğinde 

makalelerin 57`si öğrenme, 95`i öğretme, 29`u program değerlendirme, 17`si ölçme ve değerlendirme, 18`i eği-

tim teknolojileri, 32`si öğretmen yetiştirme, 69`u öğrenci-öğretmen özellikleri, 16`sı eğitim felsefesi, 25`i eğitim 

sistemi, 3`ü eğitim tarihi, 11`i sınıf yönetimi ve 22`si ise değerler eğitimi üzerinedir. Ayrıca 12 makale ölçek geliş-

tirme, uyarlama ya da sınama çalışması şeklindedir. Makalelerin 340`ı (%89.5) araştırma-inceleme türünde 40` ı 

da (%10.5) kuramsal (derleme) türündedir. Yöntem bakımından incelendiğinde makalelerin 277`i (%73.3) nicel, 

45`i (%11.8) nitel ve 23`ü (%6.1) de karma yönteme sahiptir. 35 (%8.6) makalenin yöntemi ise belirtilmemiştir. 

Nicel makalelerin 51`i (%18.4) deneysel, 226`sı (%81.6) ise deneysel olmayan makalelerdir. Nitel çalışmaların 

16`sı etkileşimli, 3`ü de etkileşimli olmayan modeldedir. 26 nitel makalenin ise türü belirtilmemiştir. Etkileşimli 

olmayan nitel çalışmaların da 2`si meta analizi 1`i de meta değerlendirme türündedir.  Araştırma-incelemeye 

dayalı olan makaleler veri toplama araçları açısından incelendiğinde 340 makalenin 16`sında gözlem yapılmış, 

45`inde görüşme yapılmış, 53`ünde başarı testi kullanılmış, 5`inde yetenek/kişilik testleri kullanılmış, 263`ünde 

anket/ölçek kullanılmış, 17`sinde dokümanlar kullanılmış, 16`sında alternatif değerlendirme yöntemleri kulla-

nılmış ve 8`inde de diğer veri toplama araçları kullanılmıştır. Örneklem grupları incelendiğinde makalelerin 1`i 

okul öncesi, 42`si ilköğretim 1-5, 33`ü ilköğretim 6-8, 16`sı ortaöğretim, 163`ü lisans, 8`i lisansüstü, 85`i öğret-

menler, 6`sı yöneticiler, 9`u veliler, 7`si öğretim elemanları, 1`i müfettişler ve 1`i de diğer örneklem gruplarına 

yöneliktir. Makalelerin örneklem büyüklüklerine bakıldığında 4`ü (%1.2) 1-10 arası, 26`sı (%7.8) 11-30 arası, 79`u 

(%20.8) 31-100 arası, 104`ü (%27.4) 101-300 arası, 105`i (%27.6) 301-1000 arası ve 16`sı (%4.8) da 1000`den fazla 

örnekleme sahip makalelerdir. Veri analiz teknikleri incelendiğinde ise makalelerin 282`sinde betimsel, 255`inde 

kestirimsel ve 75`inde de nitel analiz teknikleri kullanılmıştır. Betimsel analiz yapılan makalelerin 140`ında fre-

kans/yüzde değerleri, 239`unda ortalama/standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 11 makalede ise grafikle 

gösterim yapılmıştır. Kestirimsel analizlerin yapıldığı makalalerin 42`sinde korelasyon analizi, 183`ünde t-testi, 

138`inde ANOVA, 14`ünde ANCOVA, 4`ünde MANOVA, 1`inde MANCOVA, 57`sinde faktör analizi, 12`sinde reg-

resyon analizi yapılmış, 60`ında nonparametrik testler kullanılmış 1`inde de yapısal eşitlik modeli oluşturulmuş-

tur ve 1`inde de diğer kestirimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Nitel analiz teknikleri incelendiğinde makalele-

rin 53`ünde içerik analizi, 23`ünde betimsel analiz ve 3`ünde de diğer nitel analiz teknikleri kullanılmıştır.

2007-2011 yılları arasında yayınlanan makalelerin yıllara göre dağılımı birbirine çok yakındır. Beş yıla den-

geli bir şekilde dağıldığı söylenebilir. Makalelerin büyük çoğunluğu (%84.7) iki yazarlı ya da tek yazarlıdır. En çok 

sırasıyla öğretme (95 makale), öğrenci-öğretmen özellikleri (69 makale) ve öğrenme (57 makale) konu alanlarında 

makale yayınlanmıştır. Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı`nın özellikleri dikkate alındığında konu alan-

larına göre dağılımın beklenildiği ölçüde olduğu söylenebilir. Makalelerin büyük çoğunluğu (%89.5) araştırma-

incelemeye dayalı makalelerdir. Araştırma-incelemeye dayalı makalelerin de büyük çoğunluğunda (%73.3) nicel 

yöntem kullanılmıştır. Veri toplama tekniklerine göre en çok anket ya da ölçekler kullanılmıştır. Örneklem gru-

buna göre en çok lisans öğrencileri (163 makale)  ile çalışılmıştır. Örneklem büyüklüklerine göre ise en çok 301-

1000 arası (105 makale) kişi araştırma örneklemini oluşturmuştur. Veri analiz tekniklerin göre incelendiğinde ise 

makalelerde en çok sırasıyla ortalama/standart sapma değerleri (239), t-testi (183), frekans/yüzde değerleri (140) 

ve ANOVA (138) şeklindedir. Nitel analiz tekniklerinden ise en çok (53 makale) içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Eğitim Programları ve Öğretim, Araştırma Eğilimi, İçerik Analizi
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İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemine İlişkin 

Öğretmen Görüşleri

Sevilay YILDIZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, sevil_yil@yahoo.com

Özet 

Çocuğun okul, öğretmen ve eğitimle ilgili tutumunu geliştirmeye başlayacağı birinci sınıf ve özellikle de 

ilkokuma yazma süreci çocuğun hayatında çok önemli bir geçiş dönemidir. Bireylerde mevcut bulunan potansi-

yeli ya da potansiyelleri keşfederek ortaya çıkarmak ve bu potansiyeli en üst düzeye taşıma süreci olarak tanım-

lanabilecek eğitim sürecinde ilkokuma yazma öğretiminin etkililiği bireyin hayatı boyunca tüm öğrenmelerinin 

etkililiği ve verimliliğini arttıracaktır.

Toplumsal hayatın gelişip karmaşıklaşması okur yazarlığın önemini daha da arttırmış ve okur yazarlık oranı 

gelişmişliğin önemli kriterlerinden biri haline gelmiştir. İlkokuma yazma sürecinde amaç, çocuğa sadece okuma 

ve yazma becerisini kazandırmak değil bu dil becerilerine paralel olarak dinleme ve konuşma becerilerini de en 

etkili bir şekilde kazandırarak hayatı yaşatmak ve hayata hazırlamaktır.  Bilgi toplumunun bireyi, yaşamının tüm 

alanlarında hızlı, akıcı, doğru ve anlayarak okuyabilmelidir. aynı zamanda da bilgi toplumunun bireyi akıcı, anla-

şılır, estetik bir biçimde yazabildiği oranda başarılı olabilmektedir. Bu nedenle ilkokuma yazma süreci ne kadar 

sağlıklı atlatılırsa bireyin gelecekteki başarısı o derece artacaktır. Lisans ya da lisansüstü eğitimdeki bireylerin 

dahi okumama, okuduğunu tam ve doğru olarak anlayamama, düzgün, estetik ve akıcı bir ifade ile yazılı iletişim 

kuramama gibi sorunların temelini birinci sınıf ilkokuma yazma yaşantılarında aramak yanlış olmayacaktır.  

Aklı hala oyunda olan çocuğun birinci sınıfa başlaması ile sıkıntılı ve zor bir dönem başlamaktadır. Değişik 

renk ve çeşitteki oyuncaklarla dolu ortamlardan sonra bu meşakkatli sürecin içine girmek çocuğa zor gelecektir. 

Nihayetinde strese giren çocuk saldırgan ya da içekapanık bir hale gelerek ders başarısı da bu süreç akabinde 

düşecektir. İşte bu noktada birinci sınıf çocuğunun gelişimsel özelliklerine uygun olarak oyunun kullanılması, 

oyun oynarken oyun içinde öğrenme etkinlikleri ile bu sürecin kolay ve verimli atlatılması sağlanacaktır.

İlkokuma yazma öğretiminde çok farklı strateji, yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Anlatım, gösterip 

yaptırma, tartışma, soru cevap, oyunla öğretim vb. Bunlardan beklide en önemlisi çocuğun gelişimsel özellikleri 

dikkate alındığında oyundur. 

Öztürk (2002)’ e göre oyun, eğlenmek anlayışı ile hoşça vakit geçirmek için zihinsel ve fiziksel olarak yapı-

lan etkinliklerin tamamıdır. Oyun, her türlü maddi çıkar ve yarardan arındırılmış ve bilhassa sınırlandırılmış bir 

zaman ve mekanda tanımlanan bir eylemdir (Çamlıyer, 2001)

İlk okuma-yazma öğretimini değişik, ilginç ve harekete dayalı yöntemlerle oyunlaştırarak eğlenceli bir bi-

çimde yapmak, cümle dönemini tekdüzelikten çıkarmak, ses, kelime ve cümle tekrarlarını öğrencinin zevk ala-

rak yapacakları bir ortam oluşturmak, onların ilgilerini canlı tutmak, sınıf disiplinini sağlamak, öğrenmelerin pe-

kiştirilmesini ve kalıcılığını arttırmak gibi nedenlerle ilkokuma-yazma çalışmalarının her döneminde oyunlardan 

yararlanmak gerekir. Birinci sınıf öğrencilerinin dikkatini toplama sorunları ve yüksek enerji durumları oyunla 

öğretimi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle oyunla öğretim çocuğun doğasına uygundur. Oyun çocuğun duyuşsal, 

bilişsel, bedensel ve sosyal gelişimini destekleyecek, problem çözme becerisi kazandıracak ve aynı zamanda da 

yaratıcılığını kamçılayacaktır. Tabiî ki oyunun bu sayılan becerileri geliştirmesi için de çocuk öğrenmeleri sırasın-

da kasıtı anlamamalıdır. Zira çocuk bu kasıtı anladığı anda oyunun verdiği haz ortadan kalkacaktır. Örneğin çizgi 

çalışmalarının bahçede tebeşirle çizilen çizgilerin üzerinden yarışma şeklinde gidilerek gerçekleştirilmesi çocu-

ğa haz verirken, tebeşirle her gün düzenli çizgi çalışmalarının rutin ödev şeklinde çizdirilmesi sonucunda çocuk-

lar oyunun mutluluğunu alamayacaklar ve bir takım bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor sıkıntılar yaşayacaklardır. 

Bu çalışmanın genel amacı, sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yönte-

mine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda öğretmen görüşlerine göre araştırmada; 

sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazmada oyunla öğretimden faydalanıp faydalanmadıkları, oyunları hazırlarken 

öğrencilerin en çok hangi ihtiyaçlarının dikkate alındığı, oyunla ilkokuma yazma öğretimi yapılırken öğrencile-



68

Bildiri Özetleri

rin bu etkinliklere karşı ilgi ve davranış durumları, ilkokuma yazma öğretiminde en çok hangi becerilerin geliş-

tirilmesinde oyundan faydalanıldığı, süreçte hangi oyunlardan faydalanıldığı, öğretmenlerin hangi nedenlerde 

ilkokuma yazma öğretiminde oyunlardan faydalandıkları, oyunların hangi ortamlarda gerçekleştirildiği, oyun-

larda kullanılan materyaller ve ilkokuma yazma öğretiminde oyunlardan faydalanırken karşılaşılan sorunlar ve 

çözüm önerileri  ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın öğretmen yetiştiren kurum ve öğretmenlerin 

ilkokuma yazma öğretimi çalışmalarında katkı sağlayacağı; birinci sınıf öğretmenlerine faydalı olacağı; konuyla 

ilgili yeni araştırmalara ışık tutacağı; ilkokuma yazma kitaplarının yazımında farklılıklar olacağı; Meb İlköğretim 

Türkçe Dersi Öğretim Programını geliştirme çalışmalarında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Tarama modelinde olan araştırmada, sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğre-

tim yöntemine ilişkin görüşlerinin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kul-

lanılmıştır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yolu takip edilmiştir. Araştırma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 

Bolu ili ilköğretim okullarında görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 23 öğretmen üzerinde 

yürütülmüştür. 

Veriler nitel araştırma yollarıyla toplanmıştır. Araştırma ile ilgili nitel veriler, araştırmacı tarafından hazır-

lanmış 10 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşme formu 

geliştirilirken, ilgili literatür taranarak sorular hazırlanmış, iç geçerlilik durumunu saptamak için 3 uzman görü-

şüne başvurulmuş ve görüşler doğrultusunda sorular üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak elde edilen görüş-

me formu 5 sınıf öğretmenine uygulanarak son değişiklikler yapılmış ve nihai form elde edilmiştir. Araştırmacı 

tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu çalışma grubuna elden dağıtılmış, öğretmenler de 

görüşlerini yazılı olarak belirtmişlerdir.

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştır-

maya katılan öğretmenlerin görüşleri genel olarak incelenip değerlendirildikten sonra, bu görüşler içinde öne 

çıkan ana temalar ve alt temalar belirlenerek veriler bu tema ve alt temalara göre gruplandırılmıştır. Veriler de-

ğerlendirilirken bazen doğrudan bazen de dolaylı aktarımlar yapılarak betimlenmeler yapılmıştır. Araştırmaya 

katılan sınıf öğretmenlerinin görüşleri kodlar kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Doğrudan ya da dolaylı olarak 

aktarılan görüşlerden her birinin ardından, parantez içinde ait olduğu grubun kodu belirtilmiştir 

Araştırmada öğretmen görüşlerine göre elde edilen bulgu ve sonuçlardan bazıları şu şekildedir: Öğret-

menlerin 20’si ilkokuma yazma öğretiminde oyunlardan faydalandıklarını belirtmişlerdir. Bu 20 öğretmenden 

bazıları ise her zaman bir kısmı ise bazen oyunlardan faydalandıkları yönünde görüş belirtmişlerdir. İlkokuma 

yazma öğretiminde oyundan hiç faydalanmadığını belirten üç öğretmen bu duruma gerekçe olarak oyunla 

öğretimin çok zaman aldığını bu nedenden dolayı da sürecin çok uzadığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler il-

kokuma yazma öğretiminde oyunları hazırlarken öğrencilerin sosyal ihtiyaçları, çevreye uyum, hayata hazırlan-

ma, fiziksel hareket, eğlence, gurur duyma, rahat hissetme vb. ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlere göre öğrenciler bu süreçte oyunu kullanırken etkinliklere istek ve ilgi duyarak yaklaşmakta ve 

heyecanla katılmak istemektedirler.  Öğretmenler ilkokuma yazma sürecinde tombala, elem büllem, bum, yavru 

anasını bulsun kaçanı vur, kelime sürgüsü gibi oyunlardan faydalandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmada bahse-

dilen oyunların sınıfta, toplantı salonunda, okul bahçesinde, bazen tuvaletlerde, koridorlarda oynandığı tespit 

edilmiştir. Öğretmenler oyunlarda genellikle kapak, ceviz, fındık, fasulye, makas, top, ip, bilgisayar vb. mater-

yalleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Sınıf ortamında sesin fazla olması, öğrencilerin oyunları kavrayamamaları, 

seviye farkı olan öğrenciler arasında uyum sağlamanın zorluğu, mekan yetersizliği, okul yöneticilerinin oyunla 

öğretime sıcak bakmamaları vb. sorunlar oyunla öğretimde karşılaşılan sorunlar olarak ifade edilmiştir.

Araştırmada elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen önerilerden bazıları şu şekildedir: İlkokuma 

yazma öğretiminde oyunun etkililiği üzerine uzun dönemli deneysel çalışmalar yapılmalıdır. Eğitim fakülteleri 

sınıf öğretmenliği bölümlerinde oyunla ilkokuma yazma öğretimine ağırlık verilerek uygulamalı çalışmalar ya-

pılmalıdır. Öğretmenler, yöneticiler, müfettişler ve veliler bu konuda bilgilendirilmeli ve hizmetiçi eğitim alma-

ları sağlanmalıdır. ilkokuma yazma kitaplarının yazımında farklılıklara gidilerek uygulamalara ağırlık verilmeli; 

Meb İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programını geliştirme çalışmalarında yöntem, tenkil ve stratejiler zengin-

leştirilmeli ve okullarda ilkokuma yazma öğretimi için özel olarak yapılandırılmış mekanlar oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim sınıf öğretmeni, ilkokuma yazma, oyun
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitimsel İşlevlerinin Sosyo-Politik Ve Yönetsel 

Yaklaşımlar Açısından İrdelenmesi

Turan Akman ERKILIÇ

Anadolu Üniversitesi, terkilic@anadolu.edu.tr

Özet 

Sivil toplum kuruluşları (STK)tanım, işlev, ülkeyönetimi ile toplumsal yaşamda rolleri ve işlevleri bakımın-

dan önemlilikleri artan bir nitelik göstermektedir.Özellikle yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibarenSTK’ların 

demokrasi ve toplum yönetimi bağlamlarında önemli rol ve işlevler yüklendiği görülmektedir.Bu işlevlerden bir 

boyutu da STK’ların eğitim boyutlu işlevleridir. Genel bir bakışla eğitim boyutlu işlevleri sosyalleştirme, kültür 

aktarmacılığı ile eğitim kurumlarına eğitsel ve ekonomik katkı odaklıdır. STK’ların eğitim boyutlu işlevlerinin farklı 

sosyo-ekonomik politik ve yönetsel yaklaşımlar açısından nasıl yorumlandığı ve tarihsel gelişim süreci içinde na-

sıl eğilim gösterdiği, hangi uygulamaların gerçekleştirildiği gerek alanyazında gerek kamuoyunda çok tartışılan 

güncel bir sorun alanıdır. Bu tartışmaların değişik sosyo-politik, ekonomik ve yönetsel anlayışlara sahip olduğu 

bir gerçekliktir. Bu bağlamada STK’ların eğitsel işlevlerinin güncel tartışmalar ışığında klasik, işlevselci, çatışma-

cı, etkileşimsel, liberal ve postmodern yaklaşımlar açısından irdelenmesi gereksinmesi bulunmaktadır.

STK’ların işlevleri üzerine çok boyutlu ve değişik tartışmalar yapılabilir. Genelde tüm toplumsal kurumlar 

için ifade edilen açık, kapalı işlevler ile işlevlerin olumlu ya da olumsuz olması olgusu (Çelebi, 2001)STK’lar için 

de geçerlidir.Bununla birlikte toplumsal açık sistem niteliği nedeniyle STK’lar ve eğitim süreçleri çok karmaşıktır. 

Özellikle küreselleşme, liberalizmin ekonomik, politik ve sosyal etkileri, tek kutuplu dünya ve tek kutuplu dün-

yaya alternatifl erin oluşması gibi gelişmeler STK’ların açık, gizil işlevleri ve eğitim alanıyla ilişkilerini etkilediği 

kuşkusuzdur. Ancak bu ilişkinin gelişme eğiliminin nasıl seyretmekte olduğu önemli bir tartışma alanıdır.

Bu çalışmanın temel amacı STK’ların eğitim boyutlu işlevlerini klasik, işlevselci, çatışmacı, etkileşimsel, 

liberal vepostmodernyaklaşımlar açısından tartışmaktır.

Bu temel amaç kapsamında aşağıdaki sorularayanıtlar aranması amaçlanmıştır.

1. STK’ların eğitim boyutlu işlevleri nelerdir?

2. STK’lar klasik, işlevselci, çatışmacı, etkileşimsel, liberal ve postmodern yaklaşımların eğitsel işlevleri 

nedir?

3. STK’lar eğitsel işlevleri açısından nasıl bir sosyo-ekonomik politik eğilimdedir?

Toplumsal kurumların işlevleri kurumdan beklenen yerine getirmesi gereken görevler işler biçiminde ta-

nımlanabilir. Kurumların işlevleri işleyiş ve etkileri bakımından açık, kapalı işlevler ile olumlu işlevler olumsuz 

işlevler biçiminde gruplanabilir(İçli, 2002).

STK’larınişlevlerini kimi farklılıklar olmakla birlikte genelde siyasal, ekonomik, sosyo-eğitsel (kültürel), 

bireysel ve toplumsal işlevler biçiminde beş alt başlıkta toplanabilir.STK’larıneğitim boyutlu işlevlerisosyalleş-

tirme, kamu otoritesi ile halk kaynaşmasını sağlama (politik entegrasyon), yaygın eğitime katkı,eğitime eğitsel 

ve ekonomik katkının oluşturulması biçiminde sıralanabilir (Yıldırım, 2004; Kabasakal 2008

STK’ların eğitsel boyutlu işlevlerinden biri sosyalleştirmedir. Sosyalleştirme ile birey sadece değer, norm, 

beceri ve davranışlar edinmez nereye ait olduğunu da öğrenir (Gelles ve Levine, 1995).  Sosyalleştirme bireyin 

ileri yaşları ile birlikte siyasal sistemin öğretilmesi kabulüne yönelik yaptırımlar ile birlikte politik sosyalizasyona 

dönüşür. STK’lar ayrıca örgün eğitim kurumlarının fiziki ve eğitsel gereksinimlerinin karşılanması bağlamında da 

katkı verirler. Okul yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmak veya bunlara katkı vermek bu bağlam için kimi 

örneklerdir.Yoksulların okutulması için ekonomik destek, okul koruma ve yaşatma örgütlerinin maddi destekleri 

de kimi ekonomik bağlamlı eğitsel işgörülere ilişkin kimi örneklerdir.

İşlevselci yaklaşıma göre STK’ların işlevitoplumun etkili ve verimli çalışmasını sağlayan devlet ve halk ara-

sında birer aracı birim olmalarıdır.Siyaset bilim yaklaşımı ile siyaset yönetim ayrımının savunulmasının da temel 

amacı kamu otoritesini etkili ve verimli çalıştırmaktır. 
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Çatışmacı ya da toplumcu anlayışlar Karl Marks, George Simmel ve MaxWeber gibi farklı savunanları ol-

makla birlikte temel dayanakları toplumun grup, sınıf ve değerlerin çatışması alanı olduğu biçimindedir. Top-

lumda kıt kaynakların paylaşılması için kontrol edenler ile edemeyenler arasında bir çatışma süregider (Scha-

efer, 2003). Sosyolojik bağlamda çatışmacılar politik süreci sınıfl ar arası bir çatışma olarak betimlediklerinden 

ötürü STK’lar sınıf mücadelesinin bir aracı olarak da görülebilir.

Etkileşimsel yaklaşım genel davranışların çevresinin etkileşiminin ürünü olduğu semboller ve sembolle-

re yüklenen anlamalara nesnelere verilen anlamlara göre toplumsal davranış kalıplarının oluştuğunu savunur. 

Bu bağlamda eğitim kurumları örtük programları bulunur ve öğrencilere farklı değer norm, inanç ve tutumlar 

öğretir (Henslin, 1996). Etkileşimsel yaklaşımını doğrudan STK’ları ve eğitsel işlevlerine ilişkin bir görüşü bulun-

mamaktadır. 

Liberal (toplumcu) yaklaşım politik, ekonomik ve yönetsel anlayışlarıyla dikkati çeken bir yaklaşımdır. 

Ekonomik bağlamda liberalizm, piyasa için üretim yapılmasını amaçlayan devletin piyasaya müdahalesine kar-

şıtlık gösteren bir modeli savunur. Bireycilik, özgürlük, akıl, eşitlik, hoşgörü, rıza ve sınırlı hükümet liberalizmin 

temel ögeleri ve ilkeleridir(Türk, 2003).

Postmodern, modern sonrası ve ötesi anlamına gelen bu yaklaşımla birliktemodernist anlayışların sorun-

sullaştırılması yada yadsınmasıyla gelişmiştir. Bir bakıma modernitenin eleştirisi kimi açılardan temel yapısının 

yapı sökümüne uğratılmasıdır (Yıldız, 2012). Gelişen postmodern akımınSTK’ların çok yönlü hareketliliğini geliş-

tirdiği, farklılıkların ifadesine önemli katkı yaptığı ve STK’ların yaygınlaşmalarını sağladığı söylenebilir.

Sivil toplum ve STK’lar sosyo kültürel ve politik yaşamın ayrılmaz parçalarıdır. Çağdaş demokrasinin en 

etkili araçları ve iktidarın oluşumu, belirlenmesi, işleyişi ile karar alışında kritik etkileri bulunmaktadır. Tarihsel 

gelişim sürecinde önceleri devletle iç içelik söz konusu iken zamanla devletten ayrık; ancak ortak paydaları bu-

lunan örgütlenmeler olarak belirmektedirler.Sivil toplum ve STK’lar tarihsel süreçte sosyo-politik ve yönetsel 

açıdan devlet ve halk arasında bütünleştirici, işlev tamamlayıcı roller yüklendiği gibi çatışmacı, politik erke karşı 

muhalif rollerde yüklendiği görülmektedir.

Tarihsel gelişim içinde sivil toplum ve STK’ların geçirdiği gelişim eğilimde bulunmaktadırlar:  Öncelikle 

gelişim devlet ve kamu otoritesinin egemenliği dışında bir sivil toplum ve STK anlayışı güç kazanmaktadır. 

STK’ların devletin resmi ideolojisinden ayrık olup olamayacağına ilişkin tartışmalar artık yapılmamakta; bağım-

sızlıkları kabul görmektedir. STK’ların aktif siyasetle ilgileri ve birlikteliği olmakla birlikte çevre koruma, sağlık, 

arama kurtarma, spor ve serbest zaman değerlendirme etkinlik amaçlı STK’lar varlıklarını geliştirmektedirler.

Dini eğitim, dini yayılma ve gelişim ile inanç odaklı STK örgütlenmeleri önemli gelişim göstermektedir. 

Gerek sosyo-politik gerekse yönetim kuramı olarak Klasik’lersosyolojideki işlevselciyaklaşıma koşut görüş 

içinde oldukları söylenebilir. Genelde bütünlükçü, dengeyi sağlama, kurumları etkili ve verimli çalıştırma işgörü-

lerini savunan bu görüşler akılcı ve pozitivist felsefelerinyansımasıgibidirler:Bununla birlikte bu anlayışlara bağlı 

olarak kamu otoritesi güdümlü STK’ların oluşabileceği özellikle sosyalist ideologlar tarafından ifade edilmekte-

dir. Devletten ayrık, resmi ideolojiler, dini inanç ve dogmalar dışında özgürlükçü düşünceye dayalı liberal anlayış 

evrensel ölçüde güç kazanmaktadır. 

Eğitiminkamusal bir mal ve görev olmaktan öte piyasada üretilen bir meta gibi görülmektedir.Eskilerde 

kamusal bir görev ve yarı kamusal hizmet olarak görülen eğitim, artık özel mal olarak görülme eğilimi güç ka-

zanmaktadır. Bu durum STK’ların üçüncü sektör gücü olarak eğitim alanında yer almasına neden olmaktadır. 

Eğitime sosyo-ekonomik açıdan bakış değişim göstermekte; değişim STK’lara yeni görevler yüklemektedir. Okul 

koruma dernekleri, eğitim amaçlı sivil örgütlenmeler güç kazanmakta; çalışma alanlarını genişlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sivil toplum kuruluşları (STK), eğitsel işlevler, sosyo-politik ve yönetsel yaklaşımlar, 

STK’ların gelişimi-değişimi, STK’ların eğitime etkileri
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İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinin Amaç ve Kazanımlarının Taksonomik 

Düzeyleri ve İlişkileri

Selahattin YILMAZ

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, sartyilmaz@gmail.com

Özet 

2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamaya konan İlköğretim Görsel Sanatlar Programı yapılandır-

macı yaklaşım temel alınarak tasarlanmıştır. “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme”, “Görsel Sanat Kültürü” ve “Müze 

Bilinci” öğrenme alanlarından oluşan programın Genel Amaçları “Toplumsal ve Bireysel Amaçlar”, “Algısal Amaç-

lar”, “Estetik Amaçlar” ve “Teknik Amaçlar” dan oluşmaktadır. (MEB, 2007)  Bir eğitim programının ilk basamağı 

ihtiyaç analizidir ve ihtiyaçlar doğrultusunda programın hedefl eri belirlenir. Programın hedefl eri ve bu hedefl ere 

hizmet eden davranışlar ya da kazanımlar programın pilot ögesidir; Uygun’un (2006) belirttiği gibi “Amaçlar 

bir programın rotasını, yönünü tayin eder”, başka bir deyişle amaçların taksonomik düzeyleri programın niteli-

ğine yön verir.  Bu araştırma program değerlendirme çalışmasından çok Programının amaç ve kazanımlarını 

sorgulama çalışmasıdır. 2006 yılında tamamlanan ancak 2007 yılında programın kazanımlarının revize edildiği  

programın ilk hali dikkate alınmıştır. 

Bu araştırma İlköğretim Görsel Sanatlar Programının amaçlarının ve kazanımlarının taksonomik düzeyleri-

ni ve amaç-kazanım ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılmış ve aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

1. İlköğretim Görsel Sanatlar Programının amaçlarının taksonomik düzeyleri nedir?

2. İlköğretim Görsel Sanatlar Programının 1-8. Sınıf  kazanımlarının taksonomik düzeyleri nedir?

3. İlköğretim Görsel Sanatlar Programının 1-8. Sınıf kazanımlarının programın amaçlarıyla ilişkisi nedir? 

Araştırma, tarama modeli niteliğindedir. Araştırmanın çalışma grubu 2010-2011 akademik yılı bahar döne-

minde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği lisans programı 3. sınıf Özel Öğretim Yöntemleri 

II dersini alan 74 öğrenciden oluşmuştur. Veriler iki haftalık sürede ders içi ders dışı grup çalışmaları yoluyla 

toplanmıştır. Amaçların aşamalı sınıfl aması konusunda eğitimden geçirilen deneklerden I. Ve  II. Öğretimde 8 

er grup oluşturmuştur. Her gruba değişik  kaynaklardan derlenen aşamalı sınıfl ama klavuzu (bilişsel alanda ye-

nilenmiş Bloom Taksonomisi kullanılmıştır)  verilmiştir.  I ve II. Öğretimden birer gruba  aşamalı sınıfl ama-amaç 

matrisiyle öğrenme alanları ve “Ara Disiplinler”, le ilgili kazanımların yer aldığı aşamalı sınıfl ama-kazanım matrisi 

verilmiş ve bu kazanımların  Taksonomik alanları ve  düzeyleri üzerinde çalışmışlar, aynı amaçlar ve kazanımlar 

üzerinde çalışan gruplar bir araya toplanarak  grup görüşmeleri yapılmış, farklılık olan maddeler araştırmacının 

rehberliğinde grupların uzlaşısıyla sonuçlanmıştır.

İkinci aşamada amaç-kazanım matrisi verilmiş,  kazanımların hangi amaca/amaçlara hizmet ettiğini işa-

retlemeleri istenmiştir. Aynı sınıfl arı çalışan gruplar bir araya getirilerek kodlamaları karşılaştırılmış, farklı olan 

kodları gözden geçirmeleri istenmiş, kodlamaların yaklaşık %20 sinde uzlaşamadıkları görülmüş, uzlaşılamayan 

kodlamalar da amaç-kazanım ilişkisi olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar frekans ve yüzde üzerinden yorumlan-

mıştır. 

İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Amaçları Toplumsal ve Bireysel, Algısal, Estetik ve Teknik amaçlar olmak 

üzere dört grup halinde ve toplam 28 amaçtan oluşmaktadır. Bu amaçların %42,85’ini Toplumsal ve Bireysel, 

%17,85’ini Algısal, %17,85’ini Estetik ve %21,42’sini Teknik amaçlar oluşturmaktadır. Amaçların yaklaşık % 46’sı 

Bilişsel Alan, yaklaşık %33’ü Duyuşsal alan, yaklaşık %21’i Devinişsel alanla ilgili olduğu bulunmuştur. Bazı amaç-

ların birden fazla bilgi beceri davranış ya da tutumu içerdiği dolayısıyla birden fazla alanla ve farklı düzeyleriy-

le ilişkilendirilmiştir. Bazı amaçların sınırlı olmadığı yani birden çok özelliği kapsadığı saptanmıştır. Demirel’in 

(2009) belirttiği gibi amaçlar “kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır. Bu anlamda tek bir davranışı değil, 

davranışlar grubunu ifade ederken diğer yandan tek bir özellik göstermelidir.”(s.110), 

Duyuşsal ve Devinişsel alanla ilgili amaçlar üst düzeylerde toplanırken, Bilişsel alanla ilgili amaçların yakla-

şık % 41’i temel düzey, yaklaşık %59’u üst düzey düşünme becerileriyle ilgilidir 
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Bazı amaçların  yer aldığı amaç grubuyla örtüşmediği, bazı amaçların benzer ifadelerle aynı ya da farklı 

amaç grubunda yinelendiği bulgulanmıştır. 

1-8. Sınıf kazanımlarının %35’i Görsel Sanatlarda Biçimlendirme öğrenme alanında %35’i Görsel Sanatlar 

Kültürü öğrenme alanında yaklaşık %23’ü, Müze Bilinci öğrenme alanında yaklaşık %7’si ara disiplinlerden oluş-

maktadır, 

Kazanımların % 48’i  Bilişsel Alan,   yaklaşık   %28’i   Duyuşsal alan,   yaklaşık %24’ü 

Devinişsel alanla ilişkilendirilmiştir. 

Bilişsel alanla ilgili kazanımlar Anlama  ve Uygulama basamaklarında yoğunlaşmakta bunları hatırlama 

basmağı izlemektedir. Bilişsel alanla ilgili kazanımların % 75’i temel düzey, %25’i üst düzey düşünme becerile-

riyle ilgilidir..

Duyuşsal alanla ilgili kazanımlar homojen bir dağılım gösterirken Devinişsel alan kazanımları uyarılma ve 

kılavuzla yapma basamaklarıyla ilişkilendirilemezken, yaklaşık %58 lik oranla duruma uydurma basamağında 

yoğunlaştığı, duruma uydurma basamağını yaklaşık % 30 luk bir oranla beceri haline getirme, yaklaşık % 13 lük 

bir oranla yaratma basamağının izlediği görülmektedir 

Bazı kazanımların aynı ifadelerle ya da bazı değişikliklerle tüm sınıfl arda yinelendiğini görülmektedir. 

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat. Kültürü, Müze Bilinci ve Ara Disiplinlerden oluşan toplam 220 

kazanımın, programın amaç maddeleri dikkate alınmadan amaç gruplarıyla 230 kez ilişkilendirilmiştir. Bazı ka-

zanımların birden fazla amaç grubuna hizmet ettiği bulunmuştur. Bu ilişkinin sınıfl ar arasında %11,73 le, %13,47 

arasında değişen homojen bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Kazanımların %50 si Toplumsal ve Bireysel 

Amaçlarla, %16,51’i  Algısal Amaçlarla, %28.69’u Estetik Amaçlarla %4,78’i Teknik Amaçlarla ilgili olduğu bulun-

muştur. Programın  bazı kazanımları birden fazla amaçla ilişkilendirilirken, bazı kazanımların hiçbir amaçla direk 

olarak ilişkilendirilemediği, kazanımın üzerinde yorum yapılarak ilişki kurulduğu gözlenmiştir.

Dört amaç grubunun amaç maddeleriyle ilişkilendirilen kazanımların yarısından fazlası Toplumsal ve Bi-

reysel, yaklaşık % 20 si Algısal, %15 i Estetik ve % 10’u Teknik Amaçlarla ilgili olduğu, bazı amaçlarla programın 

kazanımlarının ilişkisinin kurulamadığı, bazı amaçlarla  da sınırlı ilişki kurulduğu bulunmuştur. 

İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi amaçlarının yarısına yakını Toplumsal ve Bireysel amaçlardan oluşmakta, 

Algısal, Estetik ve Teknik Amaçlara daha az yer verilmiştir. Görsel Sanatlar Dersi uygulama ağırlıklı bir derstir, bu 

nedenle  Algısal, Estetik ve Teknik Amaçlara daha fazla yer verilebilir. 

Bazı amaçlar belirlenen amaç grubunun dışındaki başka bir grupta yer alması daha uygun olabilir.

Dersin amaçların sınırlı olmadığı ve birden fazla özelliği içerdiği, dolayısıyla oluşturulan kazanımların bu 

amaçları gerçekleştirici nitelikte olmadığı söylenebilir. Amaçlar “hangi alanla ilgili yazılıyorsa, o alanın nitelikleri-

ne ve basamaklarına uygun olmalıdır.” (Demirel,2009;110)

Benzer becerileri tanımlayan bazı amaçların yinelenmesi o amaçlara vurgu olarak yorumlanabilir, ancak 

amaç yazılırken binişik olmamasına, tamamlayıcı olmasına dikkat edilmesi gerekir. (Demirel,2009,s.110)

Dersin amaçlarının tüm amaç gruplarında üst düzeylerde yoğunlaşması nitelikli amaçlar olduğunun gös-

tergesi olduğu söylenebilir, ancak dersin kazanımlarının amaçlarla paralelliğin kurulamaması, amaç ve kazanım-

ların  gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurduğu söylenebilir.

Dersin bilişsel alanla ilgili amaçları üst düzey düşünme becerilerine odaklanırken, kazanımların temel dü-

zey düşünme becerilerinde kalması çelişki olarak yorumlanabilir. Bu nedenle kazanımların üst düzey düşünme 

becerilerini gerçekleştirici nitelikte organize edilmesi gerekir.

Bazı kazanımların tüm sınıfl arda yinelendiği görülmektedir. Öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve ruhsal gelişim-

leri göz önünde bulundurularak hangi sınıf düzeyinde hangi bilgi becerileri kazanacağı ve hangi uygulamalarla 

kendini geliştireceği kazanımlarla tanımlanmalıdır. 

Programda işe vuruklaştırılamayan ya da az çalışan bazı amaçların olması program tasarımıyla çelişen bir 

durumdur. 

Bu sonuçlar dikkate alınarak program ve alan uzmanlarından oluşan bir grupla benzer çalışmanın tekrar-

lanması, benzer sonuçlara ulaşılması halinde programın amaç ve kazanımlarının yenilenmesinin uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: İlköğretim Görsel Sanatlar, Amaç ve Kazanımlar, Taksonomik Düzey
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Özet

Türkiye’de bilim ve teknolojideki gelişmeler ışığında ilköğretim programları yeniden hazırlanmıştır. Yapı-

landırmacı yaklaşımın temel alındığı bu programlarda farklı yaklaşımların da yansımalarının görüldüğü söylene-

bilir. Bunlardan biri de holistik eğitimdir.

Kökleri eskilere dayanan ancak1980’de yeni bir hareket olarak başlayan holistik eğitim, geleneksel okul-

ların çocukların potansiyelleri üzerinde sınırlayıcı etkileri olduğuna inanan,eğitimcileri ve aileleri etkileyen bir 

harekettir. Holistik eğitim, çocukların yalnızca iyi eğitilmiş vatandaşlar ya da ekonomik sistemin üretken katılım-

cıları olmalarının yanı sıra değerleri, doğal çevreye saygıyı ve sosyal adalet duygusunu beslemeyi amaçlamak-

tadır. Holistik eğitim, çocuklara yaratıcılık, hayal etme, şefkat, kendini bilme, sosyal beceriler ve duygusal sağlık 

kazandırmayı öngörmektedir. Bu yolla holistik eğitim çocuğun kişiliğini çok yönlü besleme ve bireylerin kendi 

toplumları ve doğal çevreleri içinde daha bilinçli biçimde yaşamalarına yardım etme anlamına gelmektedir (Mil-

ler, 2005: 36). 

Holistik eğitimin ilkeleri doğrultusunda hazırlanan öğretim programları ise öğrencilerin çevrelerindeki 

dünyayı keşfetmelerini, anlamalarını ve çevrelerinin bir parçası olmalarını beklemektedir. Holistik eğitimi temel 

alan programda yer alan dersler, öğrencilerin bilişsel gelişimleri için önemli olmakla birlikte daha çok yaşam 

boyu başarı için çocukların sosyal ve duygusal becerilerini de geliştirmeyi öngörmektedir. Öğrencilerin sosyal 

ve duygusal becerilerini geliştirmeyi sağlayacak yabancı dil, teknoloji, görsel sanatlar, beden eğitimi vb. dersler, 

öğrencilerin toplumsal yaşamda sorumluluğunu bilen ve etkin katılımcı bireyler olmalarını sağlamayı amaçla-

maktadır. Böylece öğrencilerin farklı disiplinler bağlamında aldığı eğitim,onların tek yönlü değil; çok yönlü ve 

daha dengeli bir yaşama hazırlanmalarını sağlamaktadır. Başka bir deyişle,öğrencilerin gelecekteki yaşamı için 

gerekli olan bilişsel becerilerinin gelişmesi, aynı zamanda farklı disiplinler yoluyla da problem çözme, liderlik, 

oto kontrol, karar verme vb. becerilerinin gelişmesini desteklemektedir. Bu bağlamda, holistik eğitimin temel 

amaç ve ilkeleri, ilköğretimin temel amaç ve ilkeleriyle örtüşmektedir. Bu nedenle, öğrencilerde ilköğretimin 

öngördüğü davranışları kazandırmayı amaçlayan ilköğretim programlarında holistik eğitimin yansımalarının 

belirlenmesi önemli görülmüştür. Bu araştırma bu gerekçeden yola çıkılarak gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, “HolistikEğitim”in ilköğretim programlarına yansımalarını belirlemektir. Bu amaçla şu 

sorulara yanıt aranmıştır:

• İlköğretim programlarına ilişkin genel açıklamalarda (giriş, vizyon, genel amaçlar ve programın yapı-

sı) holistik eğitimin temel ilkelerine ilişkin yansımalar nelerdir? 

• İlköğretim programlarının ögelerinde (kazanımlar, öğrenme alanı, temalar, öğretme-öğrenme süreci 

ve değerlendirme) holistik eğitimin temel ilkelerine ilişkin yansımalar nelerdir?

Araştırma,ilköğretim programlarından Hayat Bilgisi, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Matematik 

Öğretim Programlarının incelenmesiyle sınırlıdır. 

Araştırma, tarama modelinde nitel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilköğretim okullarında uy-

gulanmakta olan Hayat Bilgisi, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Matematik Öğretim Programları analiz 

edilerek söz konusu programlarda holistik eğitimin yansımaları ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Araştırmada nitel yöntemlerden doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Bu amaçla GATE (1991) ta-

rafından ortaya konan holistik eğitimin temel ilkeleri temel alınmış, bu ilkelerin ilköğretim Hayat Bilgisi, Türkçe, 

Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Matematik Öğretim Programlarına nasıl yansıdığı ortaya konmaya çalışılmış-

tır.

Araştırmanın veri kaynağını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konan Hayat Bilgisi, 

Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Matematik Öğretim Programları (MEB, 2004) oluşturmaktadır. Araştır-

macılar öncelikle bu programlarda,holistik eğitime ilişkin yansımaları genel yapısıyla ortaya koymuş, ardından 

programların kazanım, öğrenme alanı, ünite ve temalar, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme boyutların-

da holistik eğitime ilişkin yansımaları belirlemiştir. Araştırmanın güvenirlik çalışması için ise incelenen her prog-

ram için farklı bir uzmandan programları holistik eğitime ilişkin yansımalar bakımından incelemeleri istenmiş-

tir. İnceleme, programlarda holistik eğitime yönelik vurgu ve göndermeler temelinde yapılmıştır. Bu işlemden 

sonra araştırmacı ve uzmanlar programlarda belirledikleri holistik eğitime ilişkin yansımaları karşılaştırmışlar 

ve belirlenen alanlarda görüş birliği sağlamışlardır. Veriler her program için ayrı bir başlık altında sunulmuş ve 

holistik eğitime ilişkin yansımalar programlardan örneklerle desteklenerek yorumlanmıştır.

Programlara yönelik inceleme bulguları genel olarak ele alındığında ilköğretim programlarının holistik eği-

time yönelik yeterince yansıma içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Programlar açısından bakıldığında, doğası gereği 

Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretim Programının holistik eğitimin temel ilkelerini yoğun olarak, Türkçe ile Fen 

ve Teknoloji Öğretim programlarının ise yeterince yansıttığı, Matematik Öğretim Programının ise diğer prog-

ramlara göre daha az yansıttığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Holistik yaklaşım, holistik eğitim,holistik program, ilköğretim programları.
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ÖZET

Eğitim sistemimizin temelini okullar oluşturmaktadır. Okul, önceden belirlenmiş eğitim amaçlarına uygun 

olarak, eğitmek istediği öğrencilere, yeni davranışlar kazandıracak ya da istenmeyen davranışlarını kaldıracak 

yaşantılar hazırlayıp sunan bir sistemdir( Başaran 1996). Bu bağlamda, sosyal, açık bir sistem olan eğitim, top-

lumsal sistemin bir alt sistemidir. Çünkü eğitim sistemi içinde bulunduğu bütün sistemlerden etkilendiği gibi 

çıktıları ile bütün sistemleri etkiler. Yani, diğer sistemlerin çıktıları eğitimin, eğitimin çıktıları da onların girdi ve 

işlemleri olabilir.

Sosyal bir sistem olarak okul, öğrenciyi toplumdan alır ve yetiştirerek tekrar topluma sunar. Kuşkusuz nite-

likli insan gücünün yetiştirildiği yer, sistemin en işlevsel parçası olan okul ve sınıftır.

Sınıf yönetimi sürecinde amaçlanan, sağlıklı bir sınıf ortamı oluşturarak öğrencilerde istendik davranış 

değişikliği oluşturmaktır, fakat bu süreçte kimi zaman istenmeyen davranışlar da ortaya çıkmaktadır. İstenme-

yen davranışlar, öğretmenden veya öğrenciden kaynaklı olabilmektedir. Okul ya da sınıfta, sadece öğretmen 

ve öğrencilerden kaynaklı sorunlar değil, velilerden kaynaklı sorunların da bulunduğu düşünülmektedir. İlgili 

sorunların tespit edilip çözüme kavuşturulması, öğrencinin eğitim ortamının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi 

açısından gereklidir. 

İstenmeyen veli davranışları, okulda ve sınıfta öğretmen ve öğrencileri olumsuz etkileyen, öğrenme ve 

öğretimin gerçekleşmesine engel olan okul içindeki ve dışındaki davranışları olarak tanımlanabilir. Hiç şüphesiz 

istenmeyen veli davranışları eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini son derece güçleştirmenin yanı 

sıra zaman kaybına da yol açmakta ve okul ve sınıf yönetimini güçleştirmektedir. Bu nedenle istenmeyen veli 

davranışlarının neler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

Bu araştırmanın amacı, Bolu il merkez ilçe sınırlarında bulunan ilköğretim okullarındaki istenmeyen veli 

davranışlarının neler olduğunu,  yönetici, öğretmen ve veli görüşlerine göre saptamaktır. 

Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır. Okullarda velilerin istenmeyen davra-

nışları konusunda geliştirilmiş ve genel kabul gören bir ölçek olmadığından ve bu konuda derinlemesine bir 

nitel sorguya ihtiyaç duyulduğundan nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırmada nitel veri toplamak 

için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çerçevede ilköğretim okullarında yönetici, öğretmen 

ve velilerin, velilerin istenmeyen davranışlarına ilişkin görüş ve önerileri betimlenmeye çalışılmıştır.

Çalışma Grubu: Bu araştırmada amaçlı örnekleme yolu takip edilmiştir. Amaçlı örnekleme yönteminde, se-

çim için önemli olduğu düşünülen kriterler belirlenmekte ve bu kriterlere göre seçilen örneklemin, araştırmanın 

evrenini bütün nitelikleri ile temsil edebileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada ilköğretim okullarında velilerin 

istenmeyen davranışlarının neler olduğu inceleneceğinden dolayı, amaçlı örneklemede bu kurumlarda birlikte 

çalışan yönetici, öğretmen ve veliler çalışma grubu olarak seçilmiştir. Çalışma grubunda yer alan yönetici, öğret-

men ve velilerle çalışma öncesi bir ön görüşme yapılmış, çalışmada yer almada gönüllü olan yönetici, öğretmen 

ve veliler çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılında Bolu merkez ilçe 

sınırlarında yer alan iki ilköğretim okulunda görev yapan 6 yönetici, 20 öğretmen ve 20 veli oluşturmaktadır.
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Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.  Araştırmaya katılan yö-

netici, öğretmen ve velilerin görüşleri genel olarak incelenip değerlendirildikten sonra, bu görüşler içinde öne 

çıkan ana temalar ve alt temalar belirlenerek veriler buna göre gruplandırılmıştır. Araştırmaya katılan yönetici, 

öğretmen ve velilerin görüşme kayıtları kodlar kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Okullar “A” okulu ve “B” okulu 

olarak kodlanmıştır. Okul müdürleri için “M”, müdür yardımcıları için “MY”, sınıf öğretmenleri için “Ö” ve veliler “V” 

kodlamalar kullanılmıştır. Doğrudan yada dolaylı aktarılan görüşlerden her birinin ardından, parantez içinde ait 

olduğu okulun, grubun kodu ve numarası belirtilmiştir. Örnek AMY1, BM, AÖ5, BV11 v.b. Katılımcıların görüşleri 

araştırmacıların ifadeleriyle sentezlenerek dolaylı olarak aktarılmış ve her alt temayla ilgili olarak bir yada daha 

fazla katılımcının doğrudan görüşleri örnek olarak verilmiştir.

Yapılan nitel araştırmanın güvenirliğini tespit etmek için araştırmacılar tarafından elde edilen görüşlerin 

tamamı, nitel araştırma yöntemi konusunda deneyimli bir başka öğretim üyesi ile ayrı ayrı yazılı veriler kodlan-

mıştır. Güvenirlik için yapılan her iki ayrı kodlama üzerinden Güvenirlik: Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş 

Ayrılığı) x 100 formülü uygulanmıştır (Miles ve Huberman, 1994; Akt. Töremen, 2011). İki kodlama arasındaki 

uyuşum yüzdesi %89 olarak hesaplanmıştır. Uyuşum yüzdesinin %70 veya üstü olması yeterli (Miles ve Huber-

man, 1994; Akt. Töremen, 2011) görüldüğünden veri analizi açısından güvenirlik sağlanmıştır. Araştırmacılar ve 

uzman öğretim üyesi tarafından yapılan kodlamalarda uyuşum gösteren kodlar temel alınmıştır. 

Araştırmada veriler, yapılan içerik analiz sonucunda aşağıdaki kod başlıkları altında toplanmıştır.

I. İstenmeyen Veli Davranışları

I.  Okul Yönetimi Açısından İstenmeyen Veli Davranışları

II. Sınıf Yönetimi Açısından İstenmeyen Veli Davranışları

III. Diğer İstenmeyen Veli Davranışları

II. İstenmeyen Veli Davranışlarının Eğitim-Öğretim Ortamına Etkisi

I.  Okul Ortamına İlişkin Olumsuz Etkileri,

II. Sınıf Ortamına İlişkin Olumsuz Etkileri

III. Öğrencinin Gelişimine Yönelik Olumsuz Etkileri

IV. Öğrencinin Ailesi ile olan İletişimine İlişkin Olumsuz Etkileri

V. Öğrencinin, Öğretmeni ve Diğer Arkadaşları ile olan İletişimine İlişkin Olumsuz Etkileri

Anahtar Kelimeler: İstenmeyen Davranışlar, İstenmeyen Veli Davranışları
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Özet 

Disiplinler arası öğretim  belirli bir kavram, problem  ya da konunun farklı disiplinlerin bakış açıları ile 

değerlendirdikten sonra tekrar bir bütün halinde  getirilmesi görüşüne dayanmaktadır. Jacops (1989) disiplin-

lerarası  öğretim yaklaşımını merkeze bir konuyu, olayı, problemi, başlığı ya da deneyimi, birden fazla disiplinin 

yöntemi ve anlayışıyla ele alan bir yaklaşım olarak tanımlamıştır. Yıldırım (1996)’ a göre de disiplinler arası öğ-

retimde belirli bir kavram (ya da problem, konu) temel alınarak, bu kavrama değişik yönlerden ışık tutabilecek 

bilgi ve beceriler ilgili alanlardan alınarak bütünleştirilir. Yani disiplinler arası bir organizasyon sayesinde öğretim 

süreci, hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesine hem de bunların anlamlı bir biçimde bir 

araya getirilerek kullanılmasına yardımcı olur.

Disiplinler arası öğretim yaklaşımının son zamanlarda önem kazanmasının eğitim alanında iki önemli ih-

tiyaçtan kaynaklandığı söylenebilir. Bunlardan ilki, tüm dünyada problemleri çok yönlü değerlendirebilen ve 

öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen, düşünme becerilerine sahip birey-

lere ihtiyaç olması ve bu sorunların kendi içinde karmaşık yapısının ancak disiplinler arası eğitim programları 

ile anlaşılabileceği düşüncesidir.  İkinci temel ihtiyaç ise 2005 ilköğretim program felsefesinin öğrenci ilgi ve 

ihtiyaçlarına dayalı öğrenme diyebileceğimiz farklı yaklaşımların eğitim programlarında değişimlerin gerçek-

leşebilmesi için tek disipline dayalı geleneksel yapıyı zorlamasıdır. Tüm bu sebeplerden dolayı disiplinler arası 

yaklaşım eğitim sisteminin önemli bir parçası haline gelmektedir.

Bu çalışmadaki amaç bütünleştirilmiş programlarla ilgili temel kavramları açıklamak ve güncel konulara 

yönelik olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan uygulama örneklerini tanıtmak ve tartışmaktır. Bu paralelde 

öncelikli olarak “disiplinler arası” kavramının anlaşılması amacı ile, çok disiplinli, disiplinler üstü,çapraz disiplin 

konuları literatürde araştırılmış ve “disiplinler arası” anlam karmaşaları giderilmeye çalışılmıştır. Ardından günü-

müzde sosyal bilimlerde önemli yeri olan çevre, göç, medya ve obezite kavramları üzerinde ayrı ayrı çalışılmıştır. 

Her bir konu kazanımlar, içerik, disiplinler arası bağlantılar, öğrenme öğretme süreci(etkinlikler), ve değerlen-

dirme açısından ele alınarak öğretim programları tasarlanmıştır. Bir sonraki aşamada çalışılan konular ile ilgili 

açıklamalara yer verilmiş ve disiplinlerarası bakış açısıyla ele alınan bu kavramlara yönelik öğretim programları 

tanıtılmıştır.

Çevre kavramını temel alan program taslağında, çevre kavramının tanımı, çevrede yaşamını sürdüren canlı 

ve cansız varlıkların sınıfl andırılması, canlı varlıkların birbiriyle ve cansız varlıklarla etkileşim türleri, cansız varlık-

ların birbiriyle ve cansız varlıklarla etkileşim türleri, çevrenin coğrafi özellikleri ile bu özelliklerin insan faaliyet-

leri üzerindeki etkisi (C.Özsevgeç, 2009), çevre sorunları, bu sorunların nedenleri, sonuçları ve çevreyi korumak 

amacıyla kurulan dernek ve vakıfl arın faaliyetleri ele alınmaktadır. Programın süresi 21 ders saati, sınıf düzeyi ise 

5. sınıftır.
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Göç kavramına ilişkin hazırlanan program tasarımı içerisinde göç kavramının tanımı ve özellikleri, göç tür-

leri, göçün nedenleri ve sonuçları ile Türkiye’de göçün yönü(Aksoy, 2012) hakkında konu başlıkları yer almakta-

dır. Programın süresi 10 ders süresi olup, 5. Sınıf düzeyinde hazırlanmıştır.

Medya kavramını içine alan program taslağı içerisinde medyanın tanımı, medya mesajlarının özellikleri, 

medya mesajlarını oluşturan yapılar, medya araçlarının algılarımıza etkisi, eski medya araçları, medya mesajla-

rının her insanda farklı olması, medya mesajlarının yaratıcı, ticari ve kültürel yönü, medya mesajlarını kullanma 

süresi ve olası zararları, basın meslek ilkeleri ve basının insanları yanıltabileceği bilgisi konu başlıkları yer almak-

tadır. Programın süresi 20 ders saati sınıf düzeyi ise 4. sınıf’tır. 

Son olarak obezite kavramını içine alan program taslağı içinde ise çağımızın sorunu obezite, enerji ve den-

ge, enerji dengesi, enerji ihtiyacı, sağlıklı yaşam seçimleri konu başlıkları yer almaktadır. Program süresi 10 ders 

saati sınıf düzeyi ise 5. Sınıftır. 

Açıklanan örnekler incelendiğinde öğrencilerin birden fazla disiplini bir bütün halinde disiplinler arası yak-

laşım  ilkelerine uygun olarak öğrenmesi soyut  konuları anlamlı öğrenmesine ve kendi hayatında kullanmasına 

katkı sağlayabilir. Böylece öğrenme birbirinden soyutlanmış alanlardan çok farklı disiplinlerarası bakış açısı ile 

öğrencilere kendini tanıma, çevreye karşı duyarlılık kazanma, güdülenme, akademik başarı ve yaşam kalitelerini 

yükseltme gibi katkılar sağlanabilir. Disiplinler arası yaklaşımla daha anlamlı öğrenen öğrencinin ders başarısı 

ve katılım oranı artmaktadır (Chen, Hsu, Wu; 2009). Bu bağlamda kavramsal değişimin gerçekleştirilerek anlamlı 

öğrenmenin sağlanması için soyut olan bu kavramların disiplinler arası program anlayışına dayalı olarak somut-

laştırılması, duruma ilişkin daha kapsamlı bilgi sağlamak için ise daha fazla akademik çalışmalar yapılması öneri-

lebilir. Ayrıca disiplinlerarası anlayışla geliştirilen bu çalışmadaki programların eğitim programcılarına ve öğret-

menlere, bu tip programların geliştirilmesi konusunda rehberlik edeceği umulmaktadır. Bu yüzden, disiplinler 

arası bağlamda ele alınabilecek ulusal ve küresel sorunları kapsayan konularda da programlar tasarlanabilir 

Anahtar Kelimeler:  Program geliştirme ve öğretim, Program tasarımı, Disiplinlerarası eğitim ve öğretim, 

bütünleştirilmiş program.
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Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıf Yönetimi İle İlgili Kullandığı Taktikler 

(Durum çalışması örneği)

Ahmet TILFARLIGİL

Özel Sanko Okulları, atilfarlıgil@sanko.k12.tr

Murat ÇAPAR

Özel Sanko Okulları, mcapar@sanko.k12.tr

Sevim AŞİROĞLU

Özel Sanko Okulları, scamuzcu@sanko.k12.tr

Özet 

Bu araştırmanın amacı Özel Sanko İlköğretim okulundaki bir sınıf öğretmenin kullandığı sınıf yönetimi ile 

ilgili taktikleri ortaya koymaktır.

Araştırma betimsel bir çalışma olup, nitel yöntemle veri toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden du-

rum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Durum çalışması; bir sınıf, bir mahalle, bir örgüt gibi doğal bir çevre 

içinde gerçekleştirilen ve tümel bir yorumu hedefl eyen nitel bir yöntemdir (Yıldırım & Şimşek, 2008: 201).

Araştırmanın çalışma grubu, 2011–2012 eğitim öğretim yılında Özel Sanko ilköğretim okulunun 3. sınıfl a-

rında öğrenim gören 24 tane öğrenci ve onların öğretmeninden oluşturmaktadır. Bu öğretmenin seçilmesinin 

sebebi sınıf yönetimi konusundan tecrübeye sahip olmasıdır.

Sınıf yönetimi ile ilgili taktiklerin belirlenmesi için gözlem tekniği kullanılmıştır. Araştırmada toplanan nitel 

verilerin analizinde ise betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Betimsel analiz, araştırmanın kavramsal ve ku-

ramsal yapısının önceden açık bir biçimde belirlendiği araştırmalarda kullanılan bir analiz yöntemidir.  

Sınıf içinde sınıf yönetimi taktikleri ile ilgili gözlem verileri aşağıdaki tablolarda verilmiştir

Tablo 1a. Sınıf içinde öğretmenin kullandığı sınıf yönetimi taktikleri ile ilgili verileri

Gözlem no 1

Tarih 27.02.12

Süre 40 dk.

Öğretmenin “Herkes kitaplarını çıkarsın” demesiyle öğrenciler toparlanmaya başladı. Öğretmen: “Çalışma kağıt-

larını alın. Her iki kişinin arasında bir çalışma kağıdı olsun.”Tahtaya alıştırmalar yazıldı. Öğretmenin “İki soruyu 

ikişerli gruplar halinde yardımlaşarak yapın” demesinin ardından öğrenciler gruplarını kurmaya başladılar.Öğ-

rencilerin alıştırmaları yapmaları beklendi. Cevap vermeleri için açıklamalar yapıldıktan sonra öğretmen aniden 

sustu ve hareketsiz bir şekilde durdu. Birbirleri ile konuşan öğrenciler aniden sustu ve cevapları söylemeye başla-

dılar.Söz hakkı alan öğrenci tahtada alıştırmayı çözdü. Diğer öğrenciler dinleyip, çözümü izlediler. Dönüt düzelt-

meler yapılarak bir diğer soruyu sözlü olarak istenerek, yardımlaşarak yapmaları sağlandı.Çözümü tartışırlarken 

öğretmen aniden bağırdı, daha sonra sesi durakladı, son olarak da fısıltıyla devam ederek “tamam” dedi. Sınıf to-

parlanıp öğretmene dikkatini vermeye başladı ve bir sonraki soruya geçildi.Öğretmen “İkişerli çalıştığınızı görmek 

istiyorum” diye bağırdı. Sesini yavaşlatarak “Daha çok ses duymak istiyorum” dedi ve öğrencilere verilen direktife 

uydu.Öğretmen bir problem cümlesini okurken yüksek sesle başlayıp, yavaş yavaş sesini düşürdü. Sınıf tahtaya 

kalkıp soruyu çözen öğrenciyi dinledi Öğretmen “Doğru mu” diye sordu “Bir hata olmadığından emin misiniz?” 

Öğrencilerden bir kısmı itiraz etti bir kısmı şüpheye düştü ve sonunda sorunun doğru olduğuna karar verdiler. 

Bu esnada tüm öğrenciler sadece sorunun doğru olup olmadığı ile ilgilendi. Bir sonraki soruya geçildi. Öğretmen 

“Evet” diyerek sesini yükseltti. Yavaş yavaş ses tonunu düşürerek fısıldamaya başladı. Sınıf soru üzerinde düşün-

meye ve dinlemeye başladı.
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Tablo 1b. Sınıf içinde öğretmenin kullandığı sınıf yönetimi taktikleri ile ilgili verileri

Gözlem no 2

Tarih 27.02.12

Süre 40 dk.

Öğretmen: “Evet başlıyoruz, uzunluk ölçüleri ile ilgili kendi kurduğunuz bir problem yazın” “Nelere dikkat ediyoruz 

problem çözerken?” Öğretmen tahtaya “Problem kurun, çözmeyin” diye yazdı. “Problem çözerken nelere dikkat 

ediyorduk?” diye soruldu. Beden dili ile sus işareti yapıldı. Öğrencilere portfolyo gününe kadar anne babalarını-

za kurduğunuz problemleri yazacakları sözlü olarak söylendi. Verilen bu görev daha sonra tahtaya yazılmaya 

başladı. Öğrenciler yazıldıktan sonra sorular sormaya başladılar:“Hepsini mi hazırlayacağız?” Öğretmen “Her şey 

net mi? Eksik bir şey var mı?” diye sordu. Öğrenciler: “Hangi konularda hazırlayacağımızı yazmadık” Öğrenciler 

problem kuracakları konuların neler olacağını belirlemeye başladılar Roman rakamları, 4 işlem, kesirler, doğal 

sayılar…Öğretmen “şimdi ödevimi net mi?” Öğrencilerden hep birlikte “evet” şeklinde yanıt geldi.

Gözlem no 3

Tablo 1c. Sınıf içinde öğretmenin kullandığı sınıf yönetimi taktikleri ile ilgili verileri

Gözlem no 3

Tarih 07.03.12

Süre 40 dk.

Öğretmenin “Herkes kitaplarını çıkarsın” demesiyle öğrenciler toparlanmaya başladı. Öğretmen: “Çalışma kağıtla-

rını alın. Her iki kişinin arasında bir çalışma kağıdı olsun.”Tahtaya alıştırmalar yazıldı.Öğretmenin “İki soruyu ikişerli 

gruplar halinde yardımlaşarak yapın” demesinin ardından öğrenciler gruplarını kurmaya başladılar.Öğrencilerin 

alıştırmaları yapmaları beklendi. Cevap vermeleri için açıklamalar yapıldıktan sonra öğretmen aniden sustu ve ha-

reketsiz bir şekilde durdu. Birbirleri ile konuşan öğrenciler aniden sustu ve cevapları söylemeye başladılar.Söz hakkı 

alan öğrenci tahtada alıştırmayı çözdü. Diğer öğrenciler dinleyip, çözümü izlediler. Dönüt düzeltmeler yapılarak 

bir diğer soruyu sözlü olarak istenerek, yardımlaşarak yapmaları sağlandı.Çözümü tartışırlarken öğretmen aniden 

bağırdı, daha sonra sesi durakladı, son olarak da fısıltıyla devam ederek “tamam” dedi. Sınıf toparlanıp öğretme-

ne dikkatini vermeye başladı ve bir sonraki soruya geçildi.Öğretmen “İkişerli çalıştığınızı görmek istiyorum” diye 

bağırdı. Sesini yavaşlatarak “Daha çok ses duymak istiyorum” dedi ve öğrencilere verilen direktife uydu.Öğretmen 

bir problem cümlesini okurken yüksek sesle başlayıp, yavaş yavaş sesini düşürdü. Sınıf tahtaya kalkıp soruyu çözen 

öğrenciyi dinledi Öğretmen “Doğru mu” diye sordu “Bir hata olmadığından emin misiniz?” Öğrencilerden bir kısmı 

itiraz etti bir kısmı şüpheye düştü ve sonunda sorunun doğru olduğuna karar verdiler. Bu esnada tüm öğrenciler 

sadece sorunun doğru olup olmadığı ile ilgilendi.Bir sonraki soruya geçildi. Öğretmen “Evet” diyerek sesini yükseltti. 

Yavaş yavaş ses tonunu düşürerek fısıldamaya başladı. Sınıf soru üzerinde düşünmeye ve dinlemeye başladı.

Tablo 1d. Sınıf içinde öğretmenin kullandığı sınıf yönetimi taktikleri ile ilgili verileri

Gözlem no 4

Tarih 21.03.12

Süre 40 dk.

Öğretmen “Ufak bir tekrar yapalım” dedi. Sınıfın orta noktasına kadar yürüdü, sonra tekrar geri döndü. Öğ-

retmen “Dersle ilgili aranızda konuşun” şeklinde ara ara yönlendirme yaptı. Ayakları ile oynayan öğrencinin 

yanına yaklaştı. Sadece öğrencinin ne ile meşgul olduğuna baktı. Ayakları ile oynayan öğrenci bu davranışını 

bırakarak dersle ilgili tekrar yapmaya devam etti. Öğretmen “15 saniye sonra derse devam edeceğim” diyerek 

gerektiğinde konuştu. Tahtaya nokta, soru işareti, ünlem, virgül, konuşma çizgisi, kesme işareti gibi noktalama 

işaretleri büyük ebatlarda tahtaya çizildi. Derse ilgisi dağılan bir öğrencinin tam karşısına yaklaşıldı, daha sonra 

öğrencinin yan tarafından yaklaşılarak neler yaptığı sorulup, konuşuldu. Nokta ve virgül anlatılırken beden dili 

ile nokta ve virgül işareti yapıldı. Öğrenciler de öğretmenin yaptığı hareketleri yaptı.
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Tablolardaki veriler incelendiği zaman öğretmenin kullandığı sınıf yönetimi taktikleri şöyle verilebilir: Öğ-

rencileri sözlü yönlendirme; aniden susup, hareketsiz kalma; aralıklı olarak ses tonunu değiştirmek; öğrenci-

leri etkinliğin içine dahil etmek; bildiği bilgilerle ilgili öğrencileri kuşkuya düşürmek; beden dili ile öğrencileri 

yönlendirme; tahtaya yazılan yazılar aracılığı ile yönlendirme; istenmeyen davranış gösteren öğrencinin yanına 

yaklaşarak, uğraşına bakmak; öğrencileri semboller kullanarak yönlendirme; istenmeyen davranış gösteren öğ-

renciye yaklaşarak, uğraşı ile ilgili sorular sorma; öğrencilerin öğrenme stillerine uygun davranışlarda bulunma, 

davranışın olumlusunu vurgulayarak, yönlendirme.

Bulgular değerlendirildiğinde araştırmada gözlenen öğretmenin sınıf içinde kullandığı sınıf yönetimi tak-

tiklerinin öğrenciden öğrenciye, dersten derse ve sınıf atmosferinin durumuna göre çeşitlilik gösterdiği görül-

mektedir.

Anahtar Kelimeler: sınıf yönetimi, taktik,sınıf öğretmeni
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Özet 

Bu araştırmada zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezlerinin 

okul programına ve öğretimde kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya 

eğitim uygulama okulu ve iş okulunda görev yapan 11 zihin engelliler sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. 

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, öğretmenlere daha 

önceden hazırlanmış görüşme soruları sorulmuş, görüşme sırasında sorulara ilişkin kısa açıklamalar yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri Nisan-Mayıs 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Görüşmeler, okul saatleri içinde okul or-

tamında toplanmıştır Görüşme yapılan öğretmene, verilerin kayıt edilmesi esnasında herhangi bir eksiklik ya 

da hata olmaması için verilerin ses kayıt cihazı ile kaydedileceği, bu kayıtların ve dökümlerinin gizli tutulacağı 

belirtilmiştir. Görüşmeler sırasında öğretmenlere 9 soru yöneltilmiş olup, her bir görüşme yaklaşık 30 ile 45 

dakika arasında tamamlanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde öncelikle analiz öncesi hazırlıklar yapılmışdaha 

sonra veriler tümevarım yoluyla analiz edilmiştir. Tüme varım analizi tekniği, kodlama yoluyla verilerin altında 

yatan kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır (Şimşek ve Yıldırım, 2003). Kategorilerin 

ve kodların oluşturulması için öncelikle verilerin bir bütün olarak değerlendirilmesine imkan sağlayacak şekil-

de her sayfa numaralandırılmıştır. Tüme varım yoluyla analizde, kodlama yoluyla verilerin kategorilere ayrılmış, 

bu kategoriler arasında ilişki kurularak temave alt-temaların oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından temalar 

ve alt temalar belirlendikten sonraalandan bir uzman tarafından da aynı işlem gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı 

ilediğer alan uzmanın belirlediği veriler karşılaştırılmış, görüş birliğine varılan temave alt temalar olduğu şek-

liyle kabuledilirken, ayrılıkların olduğu temalar birlikte okunarak, üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra yeniden 

düzenlenmiştir.

Bu bölümde araştırmanın bulguları ve bulguların tartışılmasına yer verilmiştir. Araştırmanın bulgularını 

oluşturan temalar şunlardır;

Okul programında yer alan dersler; Araştırmaya katılan 11 öğretmenin tümü okulda yer alan dersle-

ri veiçeriklerini yeterli görmemektedirler. Aslı öğretmen“Uygulama okulu öğrencilerinin performansı düşük, bu 

yüzden programın içeriği ağır. Son yıllarda eklenen Din kültürü dersini zihin engelli öğrenciler için soyut, öğret-

menleri brans öğretmenin asıl dersi anlatacakları konusunda yetersizler”; Emel öğretmen“Dil ve konuşma dersle-

rini konuşma terapisini bilen kişiler versin, biz yeterli olamıyoruz” ; Gizem öğretmen“Program yetersiz, motor be-

cerilerigeliştirici, görsel algıyı artırıcı dersler olmalı, ”ifadesiyle ve Muallaöğretmen “sosyalleşmeyi artırıcı, topluma 

hazırlayıcı derslereklenmeli, müzik, beden, resim gibi dersler sayısı artırılmalı, program akademik beceri kazandır-

ma ağırlıklı olmamalı”cümleleriyle, programda yer alan dersler konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Ali 

öğretmen“programda günlük yaşam ve sosyal becerilerin eğitimine yönelik ağırlı kartırılmalı, çocuklarbeden eğitim 

derslerini her gün bir saat görerek enerjilerini atmaları sağlanmalı ve fizyoterepi uygulama saatleri progama  eklen-

meli” cümleleriyle görüşünübelirtmiştir. 

Programa yönelik hazırlanan kitaplar konusundaki görüşleri; Aslıöğretmen “Ders kitaplarını kullanmıyorum.

Kitapların öğretmen klavuz kitapları yok. Ders kitabına parelel, öğretmenin nasıl anlatım yapacağına ilişkin klavuz 

kitapları olsa iyi olur.Toplumsal uyum dersinin kitabında ağırlıklı olarak resimler var. Bu kitabın klavuz kitabında neyi 

nasıl öğreteceğimiz olsa iyi olur. Özellikle özel eğitim öğretmeni olmayanlar için bu daha gerekli”. Emel öğretmen“ 
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Kitaplar yararlı değil, göze kulağa hitap eden materyaller eklenmeli”, Selma Öğretmen “Öğrencilerin seviyeleri farklı, 

genelde kitapları kullanmıyorum ” Ali bey “ iş eğitiminde yer alan çocuklara yönelik kitaplar yok.”  Funda öğretmen“ 

ders kitapları yenilenmeli, beceri öğretiminde sadece beceri basamaklarının resimleri var, bu öğretim için yeterli de-

ğil, kitaplar yenilenmeli” ifadeleriyle hazırlanan ders kitaplarına ilişkin görüşlerini belirtmişlerdir.

Öğretimde kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşleri: Aslı öğretmen“ Yanlışsız öğretim yöntemini çocuğun 

performansı düşük ise kavram öğretiminde kullanıyorum.”  Basamaklandırılmış yöntemi sayı ve matematik   

kavramının öğretiminde kullanıyorum. ”Emel öğretmen“ yanlışsız öğretim yöntemi hakkında bilgim yok.”, Ali 

öğretmen “ yanlışsız öğretimi çok beğeniyorum, ama kullanmadım” ifadeleriyle özel eğitim de kullanılan yön-

temler hakkında görüşlerini belirtmişlerdir.

Araştırmanın bulguları literatürde yer alan çalışmalar dikkate alınarak tartışılmış, çeşitli öneriler getirilmiş-

tir.

AnahtarKelimeler: Zihin engelliler sınıf öğretmeni, Eğitim uygulama okulu  program, öğretim yöntemleri 
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Özet 

Her toplum bir taraftan kendi devamını sağlamak, kültürel değerlerini yeni kuşaklara aktarmak diğer ta-

raftan da bireylerinin eğitim ihtiyaçlarını gidermek ve temel yaşam becerileri kazandırmak için eğitim sistemine 

ihtiyaç duyar. Eğitim sistemi, toplumun kendi bireylerinden beklediği nitelikleri amaçlar aracılığı ile ifade eder. 

Toplumun ve bireylerin geleceği açısından önemli olan bu amaçların kazandırılması, planlı ve düzenli olarak 

uygulanmasını gerektirir. Amaçların uygulamaya geçirilme boyutunun sorumluluğunu ise okullar üstlenmiştir. 

Okul, belli bir program uyarınca işletilmekte olan bir davranış değiştirme ya da yeni davranışlar kazandırma 

kuruluşudur (Özçelik, 1998: 2) ve insan yaşamı içerisinde bu davranış değişikliklerinin 2/3’ü informal ortamlar-

da oluşurken, 1/3’ü kasıtlı (yaşamın ortalama 20 yılı), önceden planlanıp programlanmış öğretim kurumlarında 

gerçekleşmektedir (Ültanır; 1997: 1). Başka bir deyişle planlı eğitim veren okulların davranış değişikliğinde yeri 

oldukça ön plandadır (Bilen; 1990: 30-31).

Eğitim sisteminin genel ve özel amaçlarının temel ilkelere bağlı kalınarak öğrencilere aktarıldığı eğitim 

örgütü  (Şirin; 2010: 50) olan okullar; gerçekleştirme yükümlülüğünde olduğu amaçları önceden hazırlanan bir 

program çerçevesinde yürütür ve bu programda bireye hangi davranışların hangi sıra ile ve nasıl kazandırılaca-

ğı yer alır (Erden, 1995: 2; Özçelik 1998: 4). Dolayısıyla toplumun ve bireylerin geleceği açısından önemli olan 

amaçların kazandırılması, bir taraftan amaçların uygulamaya geçirilme boyutunun sorumluluğunu üstlenen 

okullar da planlı ve düzenli olarak uygulanmasına diğer taraftan da uygulama ile Milli Eğitim teori ve politikasını 

birleştirerek bir köprü görevini üstlenen programlara  (Varış, 1988: 71) bağlı olmaktadır. 

Programın başarıyla uygulanabilmesi için gerekli koşullar ve azami öğrenme fırsatlarının hazırlanması (Şiş-

man, 2004: 142) kadar program uygulayıcıları da -ki bunlar; yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgililerdir 

(Varış, 1988: 15)- önemli rol oynamaktadır. Program uygulayıcılar içerisinde ise en önemli halkalardan biri okul yö-

neticileridir (Başaran, 2006: 331). Bu nedenle, okul yöneticisinin okulun amaçları doğrultusunda düzenlediği planlı 

eğitim-öğretim faaliyetleri olarak tanımlanabilecek öğretim programları ve öğretimin yönetimine özel bir önem 

ve öncelik vermesi gereklidir  (Hallinger ve Murphy, 1986; Murphy, 1990. akt. Demir, 2010: 328). Esasında eğitim 

hizmetlerinin yürütülmesinin öğretim programlarına göre yapılması zorunlu olduğu (Çalık, 1997: 282) için eğitim 

yöneticisinin asıl işlevi, öğretim programını yönetmektir  (Başaran, 2006: 331, Çalık, 1997: 282). 

Geleneksel anlamda bir okulda okul müdürünün, “programın yönetimi” söz konusu olduğunda, öğretimle 

ilgili her türlü kaynak ve materyalleri seçme ve sağlamadaki rolleri anlaşılır. Oysa bir okulda okul müdürünün 

varlık nedenlerinden biri, belki de en önemlisi, okul programının işleyişinin yönetimi ve öğrenme-öğretim sü-

recine önderlik etmektir (Şişman, 2004: 83). Başarılı okullarda okul müdürü, programın planlanmasında, uy-

gulanmasında, değerlendirilmesinde, koordinasyonunda önemli rol oynamaktadır (Şişman, 2004: 142; Çelik, 

2007: 39). Cotton (2003)’da okul yöneticilerinin okul programları ve öğretimdeki iyileşmenin merkezindeki kişi 

olduğunu ve okuldaki öğretim ile ilgili kararlardan, öğretim programlarının koordinasyonundan ve öğrenci ba-

şarısından sorumlu olduğunu (akt.Demir; 2010: 331) vurgulamaktadır. 

Sonuç olarak; okulun yönetilmesinden birinci derecede sorumlu olan eğitim yöneticilerine; kapsamlı ve 

sürekli devam eden bir süreç (Demirel, 1997: 5) olan programların geliştirilmesinde, başarılı bir şekilde uygu-

lanmasında, değerlendirilmesinde ve benimsenmesinde önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin yerine 

getirilmesi için okul müdürünün programlara yönelik bilgi, beceri, tutum başka bir deyişle program yönetme 

yeterliklerine sahip olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda okul yöneticilerinin program geliştirmedeki 

rolüne ve rolün ne derece yerine getirilebildiğine pek değinilmemiştir bu anlamda araştırmadan elde edilecek 

sonuçlar program geliştirme süreci açısından önemli görülmektedir.
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Bu araştırmanın amacı; ilköğretim kurum yöneticilerinin öğretim programlarını yönetme yeterlik düzeyle-

rini öğretmen görüşlerine göre tespit etmektir. Bu amaçla şu sorulara yanıt aranmıştır: 1.Eğitim yöneticilerinin 

öğretim programlarını yönetme yeterlilikleri; a. Öğretmen görüşlerine, b. Yönetici görüşlerine göre ne düzeyde-

dir? 2. Öğretmenlerin yöneticilere ilişkin görüşler ile yöneticilerin kendi yeterliklerine yönelik görüşleri arasında 

anlamlı fark var mıdır? 3. Okuldaki öğretmen sayılarına göre eğitim yöneticilerinin öğretim programını yönetme 

yeterlikleri anlamlı farklılık göstermekte midir? 4. Eğitim yöneticilerinin/öğretmenlerin kişisel özelliklerine göre 

öğretim programlarını yönetme yeterlik düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?

Eğitim yöneticilerinin öğretim programlarını yönetme yeterliklerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma 

betimsel veya survey de denilen tarama modelinde bir araştırmadır. 

Araştırmada 294 öğretmen 36 yönetici olmak üzere toplam 330 kişi bulunmaktadır. Öğretmen ve yönetici-

ler ait kişisel bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tablo 1 Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgiler
Görevi

Toplam
Öğretmen Yönetici

Cinsiyet 
Kadın 182 4 186

Erkek 112 32 144

Toplam 294 36 330

Hizmet Yılı 

1-5 Yıl 60 0 60

6-10 Yıl 88 1 89

11-15 Yıl 60 7 67

16-20 38 7 45

21-25 Yıl 21 9 30

25 Yıl ve Üstü 27 12 39

Toplam 294 36 330

Okuldaki Görev 

Süresi

1-5 Yıl 187 25 212

6-10 Yıl 65 7 72

11-15 Yıl 28 3 31

16-20 14 1 15

Toplam 294 36 330

Ayrıca öğretmen sayısı bakımından üç tür okul mevcuttur. Öğretmenin 31-60 arası olduğu 2. tür okulda 

147 öğretmen, 61-90 arası öğretmen bulunan 1. tür okulda 75 öğretmen ve 1-30 arası olan 3. tür okulda ise 72 

öğretmen bulunmaktadır.

Araştırmada, Yıldız (2008) tarafından geliştirilen 34 maddelik ölçek temel alınmıştır ve araştırmacılar tara-

fından 12 madde daha eklenerek toplam madde sayısı 46 olan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak 

kullanılmıştır. Ölçek 4 alt boyuttan oluşmakta olup bu alt boyutlar sırasıyla; Öğretim Programlarının Uygulama 

Öncesi, Öğretim Programlarının Yapısı, Öğretim Programlarının Uygulama Süreci, Öğretim Programlarının De-

ğerlendirme Sürecidir. Ölçekteki seçenekler 5’li likert şeklindedir 

Araştırmadan elde edilen veriler; 15.00 SPSS paket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Verilerin çözüm-

lenmesinde çalışma grubunun büyüklüğü göz önünde bulundurularak parametrik ve non parametrik istatistik 

tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında; 5 Her Zaman 4,20-5,00, 4 Genellikle 3,40-4,19, 3 ara-

sıra 2,60-3,39, 2 nadiren 1,80-2,59, 1 hiçbir zaman 1,00-1,79 aralığı kullanılmıştır. Çözümlemede; öğretmen ve 

yöneticilere göre eğitim yöneticilerinin öğretim programını yönetme yeterlik düzeyleri için betimleyici istatis-

tiklerden aritmetik ortalamaya bakılmıştır. 

Eğitim yöneticilerinin öğretim programını yönetme yeterlik düzeylerine ilişkin öğretmenlerin yöneticile-

re ilişkin görüşler ile yöneticilerin kendilerini değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı; non 

parametrik testlerden Mann Whitney U-testinden okulda görevli öğretmen sayısına göre öğretmen ve yöne-

tici görüşleri arasında farklılık olup olmadığı için Kruskal Wallis H-testinden yararlanılmıştır.  Kişisel bilgilerine 
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göre öğretmen görüşleri arasında farklılık olup olmadığına yönelik bağımsız gruplar t-testi ve Tek Yönlü Anova 

(Varyans) analizinden farklılığın hangi gruplardan kaynaklı olduğunu bulmak için de Tukey testi uygulanmıştır. 

Kişisel bilgilere göre yönetici görüşleri arasında farklılık olup olmadığını bulmak içinde Mann Whitney U-testi ve 

Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır.

Araştırma bulguları aşağıdaki gibidir:

 1. Öğretmenlere göre eğitim yöneticilerinin öğretim programlarını yönetme yeterlikleri; uygulama ön-

cesi boyutta X =3,97, uygulama sürecinde X =3,95, değerlendirmede X =3,83, programların yapısında X
=3,77’dir. Bu durum yöneticilere göre; uygulama öncesinde X =4,23, uygulama sürecinde X =4,18, değerlen-

dirmede X =4,11 programın yapısında X =4,11dir.

2. Öğretmen ve yönetici görüşleri arasında uygulama öncesi *p=0,04 ve programın yapısında *p=0,04 

olduğu ve bu değerlerin 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık oluşturduğu ancak uygulama süreci p=0,13 ve değer-

lendirme boyutunda da p=0,11 bulunduğu için 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık görülmemiştir. 

3. Okulda bulunan öğretmen sayılarına göre eğitim yöneticilerinin öğretim programını yönetme yeterlik 

düzeylerine ilişkin; uygulama öncesi *p=0,01, uygulama sürecinde *p=0,00, bu değerlerin 0,05 düzeyinde an-

lamlı farklılık olduğu, bu farklılığın ise 61-90 (1.Tür) ile 31-61 (2.Tür) öğretmen sayısına sahip okullar arasında 

değerlendirme boyutunda *p=0,01 olduğu, bu değerlerin 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, bu farklılığın 

ise 31-60 (2.Tür) ile 1-30 arasında (1.Tür) öğretmenin olduğu okullar arasında olduğu ve programın yapısında 

p=0,2 olup 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı hesaplanmıştır.  

4. Öğretmenlerin kişisel bilgilerinden cinsiyete ilişkin bulgularda; uygulama öncesinde *p=0,00, uygulama 

sürecinde *p=0,01, değerlendirme de *p=0,00, programın yapısında  *p=0,01 kadınların lehine 0,05 düzeyinde 

anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Hizmet yılına ilişkin; sadece uygulama öncesinde *p=0,02 anlamlı farklılık 

olduğu bu durumunda  6-10 yıl ile 25 yıl ve üstü hizmet süresine sahip olanlardan kaynaklı olduğu görülmüştür. 

Hizmet yılına ait diğer boyutlarda anlamlı farklılık olmadığı gözlenmiştir. Okulda bulunulan görev süresine yö-

nelik elde edilen bulgular; uygulama öncesi için p=0,16, uygulama sürecinde p=0,26, değerlendirmede p=0,09, 

programın yapısında p=0,07 olduğu hesaplanmıştır. Bulunan bu değerlere göre 0,05 anlamlı farklılık olmadığı 

gözlenmiştir.

Yöneticilerin kişisel bilgilerine ilişkin elde edilen bulgular ise şu şekildedir: Cinsiyete ilişkin uygulama ön-

cesi p=0,06 ve uygulama sürecinde p=0,06 olup bu değerin 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık oluşturmadığı, de-

ğerlendirmede *p=0,02, programın yapısında *p=0,02 kadın yöneticiler lehine 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Hizmet yılı bakımından; uygulama öncesi *p=0,02 ve uygulama sürecinde *p=0,01, değerlendir-

mede *p=0,01, programın yapısında *p=0,01 değerlerinin 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu ve bunun 

11-15 yıl hizmet süresine sahip olanlar ile 16-20 ve 21-25 yıl hizmet süresine sahip olanlar arasında olduğu 

bulunmuştur. Okulda bulunulan görev süresi bakımından ise uygulama öncesi p=0,89 ve uygulama sürecinde 

p=0,59, değerlendirmede p=0,47, programın yapısında p=0,56 hesaplanmış ve bu değerler 0,05 düzeyinde an-

lamlı farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir.

Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Eğitim yöneticilerinin program yönetme yeterlik düzeyleri öğretmenlere göre tüm boyutlarda “ge-

nellikle düzeyinde” iken yöneticilere göre uygulama öncesinde “her zaman” diğer boyutlarda ise öğ-

retmen görüşlerine benzer şekilde “genellikle” düzeyindedir. 

2. Öğretmen ve yönetici görüşleri arasında öğretim programının uygulama öncesi ve programın yapı-

sında anlamlı farklılık bulunurken uygulama süreci ve değerlendirme boyutlarında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. 

3. Okulda görev yapan öğretmen sayısının uygulama öncesi, uygulama süreci ve değerlendirme bo-

yutlarında anlamlı farklılığa yol açtığı programın yapısında ise farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir. 
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4. Öğretmenlerin kişisel bilgilerine yönelik cinsiyete göre anlamlı farklılık oluştuğu bununda kadınlar 

lehine olduğu; hizmet yılı bakımından sadece uygulama öncesi boyutunda anlamlı farklılık olduğu 

bu durumunda 6-10 yıl ile 25 yıl ve üstü hizmet süresine sahip olanlardan kaynaklı olduğu görülmüş-

tür. Görev süresi bakımından öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Yönetici-

lerin kişisel bilgilerine ilişkin elde edilen sonuçlar ise şu şekildedir: Cinsiyete ilişkin uygulama öncesi 

ve uygulama sürecinde anlamlı farklılık olmadığı değerlendirme ve programın yapısında kadın yöne-

ticiler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Hizmet yılı bakımından; tüm boyutlarda anlamlı farklılık 

olduğu bu durumunda 11-15 yıl hizmet süresine sahip olanlar ile 16-20 ve 21-25 yıl hizmet süresine 

sahip olanlar arasında olduğu bulunmuştur. Okulda bulunulan görev süresinin anlamlı farklılık oluş-

turmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim yöneticisi, öğretim programı
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 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, nsener@omu.edu.tr
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Özet

Dünyada en çok tartışılan konulardan biri,gelişmiş ülkelerineğitim sistemlerinde nasıl bir yol izleyerek ba-

şarıya ulaştıklarıdır. Karşılaştırmalı eğitim, dünyadaki eğitim sorunlarının benzerliğini ortaya koymakla birlikte, 

bu sorunların farklı ülkelerde farklı şekilde meydana geldiğini ve çözüm yollarının da farklı olabileceğini gös-

teren bir alandır (King, 1979). Karşılaştırmalı eğitim çalışmaları, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin tanınma-

sını ve bu yolla ülkelerin eğitim sorunlarına çözüm yolu ararken geniş bakış açısı içerisinde hareket etmelerini 

sağlayarak,daha nitelikli eğitim programlarının geliştirilmesine olanak tanımaktadır.Bir İskandinavya ülkesi olan 

İsveç, eğitim politikaları ve uygulanmasında pilot bir ülke olarak tanımlanmakta ve önem kazanmaktadır (Ada 

ve Üstün, 2008). Bu amaçla bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Dersi Öğ-

retim Programı (2005) ile İsveç Fen Öğretim Programı (2011) karşılaştırılarak incelenmiş, benzerlik ve farklılıklar 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.Ayrıca her iki ülkenin ulusal sınav sistemi fen eğitimi açısından karşılaştırılarak 

irdelenmiştir.

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak,veriler İsveç ve Türk eğitim siste-

mine ait program kitapları ve bu alandayapılmış olan bilimsel çalışmalar incelenerek elde edilmiştir. Verilerin 

elde edilmesinde,T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile İsveç Ulusal Eğitim Kurumu (National Agency for Education) prog-

ram dokümanları kullanılmıştır.

İsveç eğitim sisteminde programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi Ulusal Eğitim Kurumu tarafından 

merkeziyetçi bir anlayış ile gerçekleştirilirken, okullarda programların uygulanması Türk eğitim sistemindeki 

merkeziyetçi yönetimin aksine, yerel yönetimlere bağlı belediyelerin kontrolü altında gerçekleştirilmektedir. 

Ancak her okulda aynı öğretim programı uygulanmakta, gerekli esneklikler okul müdürleri ve öğretmenlere 

belediyelerce tanınmaktadır. Bu nedenle ülke çapında okullarda uygulanan öğretim programları farklılık gös-

termezken, programların uygulama süreci ve koşulları yerel yönetimlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, her iki ülkenin fen öğretim programları incelendiğinde; İsveç eği-

tim sisteminde 2011 yılında uygulamaya konulan fen öğretim programında dersin adı ‘fen çalışmaları’ (science 

studies) başlığı altında ‘biyoloji, fizik ve kimya’ olarak yer alırken, Türkiye de ‘fen ve teknoloji dersi’ adı altında yer 

almaktadır. Fen öğretimi, İsveç eğitim sisteminde 1-9. sınıfl arda zorunlu 9 yıllık öğretim boyunca ‘fen çalışmaları’ 

başlığı altında devam ederken, Türkiye de 1., 2. ve 3. sınıfl arda ‘hayat bilgisi’ başlığı altında bazı fen konularına 

yer verilmiş ve zorunlu 8 yıllık eğitimin 5 yılını kapsayan 4-8. sınıfl arda ‘fen ve teknoloji dersi’ adı altında fen konu-

larına yer verilmiştir. İsveç fen öğretim programında ders,‘fen çalışmaları’ başlığı altında fizik, kimya ve biyoloji 

alanlarında ayrı ayrı belirtildiği için amaçlar da bu alanlara uygun olarak fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ayrı 

ayrı verilmiştir. İsveç fen öğretim programında yer alan öğrenme alanları da yine fizik, kimya ve biyoloji alanla-

rında ayrı ayrı belirtilmiştir.

Her iki ülkenin fen öğretim programları içerdikleri öğrenme alanları, kazanım sayıları, programların uy-

gulanma süreci, ders saatleri ve sınıf seviyeleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Özellikle, öğrencileri de-

ğerlendirme ve ulusal düzeyde yapılan sınav sistemi açısından her iki ülkenin fen öğretim programında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. İsveç eğitim sisteminde her yıl ulusal boyutta okulların performansını belirlemek 

amacıyla 5. ve 9. sınıf öğrencilerine sınav yapılırken, her üç yılda bir 9. sınıfl ara öğretim programlarının başarısı-

nı değerlendirmek amacıyla ulusal değerlendirme testi gerçekleştirilmektedir. 9. sınıf öğrencilerine uygulanan 

ulusal sınavda fen eğitimi alanında, her yıl hangi alandan (fizik, kimya, biyoloji) soru sorulacağı gizli tutularak, 

sınavda sadece tek bir alana yönelik sorular sorularak öğrencilerin değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Her 

ne kadar her yıl Türkiye de uygulanan ‘Orta Öğretim Kurumları Sınavı’ (OKS) ile İsveç eğitim sisteminde uygulanan 
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‘Ulusal Sınav’(National Test) benzerlik gösterse de, İsveç eğitim sisteminde bu sınavlardan elde edilen sonuçlara 

göre öğrenciler bir üst öğretim basamağına yerleşmekten ziyade, okullar başarılarına göre sıralanarak okulların 

yıl boyunca göstermiş oldukları performanslar ortaya konulmaktadır. 

Sonuç olarak, Türkiye de uygulanan fen ve teknoloji öğretim programındaki kazanım sayısı 

azaltılmalı,programların uygulanma sürecinde öğrencilerin ve okulun koşulları göz önüne alınarakprogram uy-

gulayıcılarına gerekli esneklikler tanınmalıdır. Programda yer alan kazanım sayılarının ve ders saatlerinin belir-

lenmesinde sınıf seviyelerinin dikkate alınması, sınıf seviyesi arttıkça kazanım sayısına bağlı olarak ders saatinin 

artış göstermesi öğrencilerin daha aktif ve anlamlı öğrenmesi açısından uygun olacaktır. Bunun yanı sıra özel-

likle ulusal düzeyde yapılan sınavlardan elde edilen sonuçların, öğrencilerin başarılarını karşılaştırarak değer-

lendirmek yerine, okulların performanslarını değerlendirmek için kullanılması öğrencilerin fen öğrenmeye karşı 

daha olumlu tutum sergilemelerine neden olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Karşılaştırmalı eğitim, fen eğitimi, öğretim programı.
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Özet 

Günümüzde bilim ve teknoloji, hızlı bir şekilde gelişmekte ve değişmektedir. Bu durum her alanda olduğu 

gibi eğitim-öğretim alanında da yeni yönelimleri gündeme getirmiştir. Eğitim, bireyin doğuştan getirdiği gizil 

güçlerini ortaya çıkarma ve bunları yeteneğe dönüştürme süreci olarak tanımlanmaktadır (Karslı, 2007). Yeni 

eğilimler doğrultusunda eğitimin hedefi, ezberleyerek değil kavrayarak öğrenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, 

bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgileri analiz eden ve sentezleyen, edindiği bilgileri yeni durumlara trans-

fer edebilen bireyler yetiştirmek olmuştur (MEB, 2006). Eğitimin hedefl erini denetleme sürecinde ise bilişsel 

yeterlikler ön plana çıkmaktadır (Krathwohl, 2002). Öğrencilerin bilişsel yeterliklerini sınıfl andırmada kullanılan 

en önemli ölçüt Bloom Taksonomisidir. Bloom taksonomisi, en basitten en karmaşık öğrenmeye doğru bilgi 

edinme, kavrama, uygulama, analiz etme, sentez ve değerlendirme olmak üzere altı seviyeden oluşmaktadır 

(Bloom 1998/2012). Son yıllarda eğitimdeki yeni yönelimler doğrultusunda, öğrenciye kazandırılması hedef-

lenen üst düzey bilişsel becerileri sınıfl andırabilmek amacıyla, Bloom taksonomisi yeniden düzenlenmiştir 

(Anderson&Krathwohl,2001). 

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim 9. sınıf biyoloji dersi öğretim programının, yenilenmiş Bloom taksono-

misinin bilişsel süreç boyutlarına göre incelenmesidir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada doküman incele-

mesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada 

veri kaynağı olarak, 9. sınıf biyoloji dersi öğretim programından yararlanılmıştır. Araştırma verileri; yenilenmiş 

BloomTaksonomisi’nin her bir basamağının özellikleri göz önüne alınarak oluşturulan temel esaslar doğrultu-

sunda analiz edilmiştir. Analiz sürecinde belirlenen esaslar ve dolayısıyla analizler esnasında yenilenmiş tak-

sonominin basamakları arasında esnek geçiş dikkate alınmıştır. Analiz sürecinde 9. sınıf biyoloji dersi öğretim 

programında yer alan kazanımlar, bilişsel süreç ve bilgi boyutlarında ele alınarak, araştırmacılar tarafından ayrı 

ayrı incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda; 9. sınıf biyoloji dersi öğretim programında yer alan kazanımlarda bilişsel süreç bo-

yutunda anlama ve bilgi boyutunda da kavramsal bilgiye ağırlık verildiği belirlenmiştir. Ayrıca bilişsel süreç bo-

yutunda hatırlama, uygulama ve yaratma ve bilgi boyutunda olgusal bilgi, işlemsel bilgi ve bilişüstü bilgiye 

yönelik kazanımlarda yer almaktadır.

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunarak çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 9. sınıf biyoloji dersi öğretim programı, Kazanımlar, Yenilenmiş Bloom taksonomisi.
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Türkiye’de Eğitim Finansmanının İllere ve Bölgelere Göre Analizi

İsa KORKMAZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, ikorkmaz@selcuk.edu.tr

Özet 

Türkiye’de eğitim finansmanı denildiğinde genellikle okulların eğitim-öğretime başlamasıyla ebeveynle-

rinde okul idarecilerinin para alıp almayacağı tartışılmaktadır. Hâlbuki eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde 

ve istenilen çıktıların elde edilmesinde eğitime harcamalarının önemli bir etkisi vardır. Türk Eğitim sisteminde 

eğitim harcamaları merkezi hükümet kontrolünde yapılmasından dolayı her eğitim kurumu daha fazla pay alma 

gayreti içinde görülmektedir. Eğitim harcamalarında eşitlik mi yoksa adalet mi tartışmaları uluslar arası literatür-

de oldukça tartışılmaktadır. Bu çalışmada dokuman incelemesi yapılmıştır. Buna göre Milli Eğitimin 2009 yılına 

ait verilerin ve bütçe görüşmelerinde 2009 yılı harcamalarının analizi yapılarak durum incelenmiştir. Türk Milli 

Eğitim harcamaları sermaye, cari transfer, mal ve hizmetler, personel ve sosyal giderler olarak beş kategorinin 

öğrencilere göre il ve bölgelere göre tablolaştırılarak harcamaları incelenmiştir.

Türkiye’de Bölgelere/İllere Göre Ortalama Her Öğrenciye Yapılan Harcama  (2009) 

1. İç Anadolu Bölgesi

İL CARİ 

TRANSFER

MAL VE 

HİZMET

SERMAYE PERSONEL SOSYAL 

GÜVENLİK

TOPLAM

ANKARA 19,93 162,19 59,62 1186,85 140,59 1569,19

ÇANKIRI 148,95 235,45 119,62 1825,97 215,72 2545,72

ESKİŞEHİR 39,84 144,6 91 1351,75 158,45 1785,64

KAYSERİ 42,31 136,42 57,45 1167,8 135,82 1539,81

KIRŞEHİR 55,38 261,12 114,74 1766,61 205,39 2403,24

KONYA 25,62 156,66 54,67 1189,18 138,74 1564,87

NEVŞEHİR 41 180,52 56,64 1529,61 179,15 1986,92

NİĞDE 56,93 151,08 78,98 1430,73 165,54 1883,26

SİVAS 77,71 163,5 99,04 1387,17 162,25 1889,67

YOZGAT 51,87 262,71 74.04 1569,89 182,93 2141,44

AKSARAY 34,9 169,79 48,27 1294,1 148,81 1695,87

KARAMAN 58,78 140,15 208,01 1321,48 154,03 1882,44

KIRIKKALE 38,15 230,5 114,96 1535,08 183,16 2101,87

TOPLAM 691,37 2394,69 1181,00 18556,22 2170,58 24989,94

ORTALAMA 53,18 184,21 90,85 1427,40 166,97 1922,30

2. Akdeniz Bölgesi 

İL CARİ

 TRANSFER

MAL VE 

HİZMET

SERMAYE PERSONEL SOSYAL 

GÜVENLİK

TOPLAM

ADANA 25,19 145,86 53,85 1000,55 116,57 1342,04

ANTALYA 22,14 135,48 43,74 1053,64 125,33 1380,34

BURDUR 45,92 218,06 177,09 1745,47 208,67 2395,22

HATAY 20,15 146,23 43,26 1073,92 125,16 1408,71

ISPARTA 95,71 202,12 127,71 1686,45 200,54 2312,54

İÇEL 22,57 148,66 48,06 1145,62 133,34 1498,24

K.MARAŞ 48,59 161,15 137,32 1197,81 138,62 1683,48

OSMANİYE 33,83 195,64 48,64 1218,07 140,32 1636,51

TOPLAM 314,10 1353,20 679,67 10121,53 1188,55 13657,08

ORTALAMA 39,26 169,15 84,96 1265,19 148,57 1707,14
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3. Marmara Bölgesi 

İL CARİ TRANSFER MAL VE 

HİZMET

SERMAYE PERSONEL SOSYAL 

GÜVENLİK

TOPLAM

BALIKESİR 42,84 168,92 63,26 1497,63 180,25 1952,89

BİLECİK 64,22 159,94 308,69 1407,19 166,52 2106,56

BURSA 19,94 124,42 43,02 1048,13 126,79 1362,31

ÇANAKKALE 50,83 209,66 107,05 1580 188,44 2135,98

EDİRNE 46,43 166,8 43,69 1477,14 179,02 1913,07

İSTANBUL 7,41 84,63 17,12 721,48 85,13 915,77

KIRKLARELİ 35,25 139,71 37,55 1282,06 154,81 1649,38

KOCAELİ 11,29 105,51 56,85 962,98 112,47 1249,09

SAKARYA 18,44 126,4 59,54 1059,31 125,71 1389,41

TEKİRDAĞ 17,49 101,44 40,96 1031,84 124,83 1316,57

YALOVA 22,9 199,72 76,97 1368,62 163,83 1832,04

TOPLAM 337,04 1587,15 854,70 13436,38 1607,80 17823,07

ORTALAMA 30,64 144,29 77,70 1221,49 146,16 1620,28

4. Ege Bölgesi 

İL CARİ TRANSFER MAL VE

 HİZMET

SERMAYE PERSONEL SOSYAL 

GÜVENLİK

TOPLAM

AFYON 44,08 134,01 40,37 1355,76 164,38 1738,61

AYDIN 25,51 156,47 38,82 1410,62 167,26 1798,69

DENİZLİ 32,02 148,59 53,64 1381,88 164,75 1780,89

İZMİR 16,05 138,61 41,06 1182,5 134,62 1512,85

KÜTAHYA 57,76 207,9 173,2 1505,35 179,96 2124,17

MANİSA 28,13 199,3 62,8 1255,28 148,22 1693,74

MUĞLA 22,15 181,67 91,99 1347,91 160,79 1804,51

UŞAK 81,43 182,78 57 1425,28 167,59 1914,08

TOPLAM 307,13 1349,33 558,88 10864,58 1287,57 14367,54

ORTALAMA 38,38 168,67 69,86 1358,07 160,95 1795,94

5. Doğu Anadolu Bölgesi

İL CARİ 

TRANSFER

MAL VE 

HİZMET

SERMAYE PERSONEL SOSYAL 

GÜVENLİK

TOPLAM

AĞRI 84,66 116,57 175,2 796,18 103,74 1276,35

BİNGÖL 148,9 162,03 310,59 1211,65 154,01 1987,18

BİTLİS 157,5 154,11 113,24 1036,13 132,99 1593,97

ELAZIĞ 51,51 183,47 95,82 1379,86 165,83 1876,49

ERZİNCAN 86,96 230,11 166,97 1663,07 188,06 2335,18

ERZURUM 73,26 170,34 95,6 1306,82 162,55 1808,56

HAKKÂRİ 159,14 163,5 224,32 999,9 117,95 1664,81

KARS 107,84 149,63 92,73 1185,34 156,54 1692,08

MALATYA 47,45 184,74 106,48 1388,1 163,89 1890,67

MUŞ 129,3 126,25 80,53 930,3 117,99 1384,38

TUNCELİ 282,61 303,35 233,51 2190,18 264,19 3273,83

VAN 57,28 187,87 110,58 817,27 98,64 1271,63

ARDAHAN 146,01 166,78 287,15 1425,84 189,16 2214,94

IĞDIR 67,7 130,05 95,23 1051,36 132,35 1476,69

TOPLAM 1600,12 2428,80 2187,95 17382,00 2147,89 25746,76

ORTALAMA 114,29 173,49 156,28 1241,57 153,42 1839,05
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6. Güney Anadolu Bölgesi

İL CARİ TRANSFER MAL VE 

HİZMET

SERMAYE PERSONEL SOSYAL 

GÜVENLİK

TOPLAM

ADIYAMAN 47,83 191,8 117,87 1270,33 147,8 1775,63

DİYARBAKIR 28,66 163,47 51,14 851,49 102,41 1197,17

GAZİANTEP 12,79 134,28 84,98 806,91 93,24 1132,2

MARDİN 31,84 129.05 72,64 882,02 109,33 1224,88

SİİRT 70,52 153,93 62,85 979,64 120,84 1387,79

SANLIURFA 21,84 162,81 56,53 732,73 87,59 1061,5

BATMAN 41,73 119,91 84,33 829,82 97,16 1172,94

ŞIRNAK 29,08 98,44 64,37 776,04 99,59 1067,53

KİLİS 92,29 190,82 198,15 1240,73 146,78 1868,77

TOPLAM 376,58 1349,46 792,86 8369,71 1004,74 11888,41

ORTALAMA 41.84 149,94 88,10 929,97 111,64 1320,93

7. Karadeniz Bölgesi

İL CARİ 

TRANSFER

MAL VE 

HİZMET

SERMAYE PERSONEL SOSYAL 

GÜVENLİK

TOPLAM

AMASYA 71,97 234,28 70,51 1620,13 194,71 2191,61

ARTVİN 142,17 220,03 228,72 1714,19 211,53 2516,65

BOLU 77,78 251,17 105,08 1429,71 168,12 2031,87

ÇORUM 70,67 172,85 117,8 1497,71 178,57 2037,6

GİRESUN 116,33 217,95 131,79 1513,93 179,15 2159,15

GÜMÜŞHANE 230,61 221,71 123,13 1604,25 191,34 2371,04

KASTAMONU 161,56 285,36 73,39 1751,35 212,99 2484,65

ORDU 75,95 241,06 85,44 1401,58 164,23 1968,26

RİZE 37,03 241,71 116,11 1355,36 159,89 1910,1

SAMSUN 41,89 183,67 43,97 1310,57 155,33 1735,42

SİNOP 187,19 251,72 145,81 1844,92 220,46 2650,1

TOKAT 71,12 180,82 47,51 1485,99 175,31 1960,74

TRABZON 43,72 214,97 95 1433,47 171,48 1958,64

ZONGULDAK 25,68 268,85 58,72 1330,86 156,98 1841,07

BAYBURT 112,84 306,69 241,99 1623,4 188,98 2473,89

BARTIN 72,51 343,17 67,9 1631,23 192,02 2306,81

KARABÜK 49,12 234,7 83,09 1711,58 201,63 2280,12

DÜZCE 31,43 201,53 86,44 1244,11 147,18 1710,69

TOPLAM 1619,57 4272,24 1922,40 27504,34 3269,90 38588,41

ORTALAMA 89.98 237,35 106,80 1528,02 181,66 2143.80

Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de en fazla milli gelire katkı sağlayan il İstanbul olmasına rağmen beş ka-

tegorideki harcamaların tamamında Türkiye’de öğrenci başına en az harcamanın yapıldığı il durumundadır. 

Türkiye’de 2009 yılında devletin bir öğrenciye ortalama yapmış olduğu harcama 1477 TL olmuştur. Aynı zaman-

da Türk Ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan Marmara bölgesi olmasına rağmen devletin eğitim harcamala-

rında öğrenci başına en az harcamanın yapıldığı bölge olmuştur. 
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Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Üzerine 

Nitel Bir Araştırma

Esra ERET

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,eseret@metu.edu.tr

Ahmet OK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,as@metu.edu.tr

Özet 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda eğitimin kalitesini artırmak ve eğitimden daha çok verim elde etmek ama-

cıyla ve artan beklentilere, bilginin değişen niteliğine, teknolojik ilerlemelere, küreselleşen dünya değerlerine 

paralel olarak bir dizi yeniden düzenlemeler yapılmaktadır. Gerek ilköğretim ve ortaöğretimde, gerekse yüksek 

öğretim alanında bu düzenleme ve uygulamalar her geçen gün biraz daha belirgin hale gelmektedir.   Bu bağ-

lamda eğitimin en önemli  yapı taşlarından ve paydaşlarından biri olan öğretmenlerin de üniversitelerde daha 

etkili bir öğretmen eğitimi alabilmeleri için izlenecek yaklaşımlar sürekli olarak tartışma konusu olmuştur ve ol-

maya devam etmektedir. Günümüzde, Hammond’ın da (2006) belirttiği gibi, özellikle öğrenme ile ilgili standart-

lar oldukça yüksektir ve öğretmenlerin bilgi, beceri ve yetenekleri öğrencilerin başarısı için her zamankinden 

daha fazla önem taşımaktadır. Bu bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak için alınan meslek öncesi öğretmen 

eğitiminin niteliği çok daha büyüktür önem arz etmektedir (Cruichank, Bainer ve Metcalf, 1995). Bu kapsamda 

diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de öğretmen eğitiminin verimliliğini ve etkililiğini artırma arayı-

şı içerisindedir ve devamlı olarak çalışmalar ve yeniden düzenlemeler yapılmaktadır. Meslek öncesi öğretmen 

eğitimi 1982 yılından itibaren üniversitelerin çatısı altında yürütülmektedir ayni zaman dilimi içinde hazırlanan 

öğretmen eğitimi programlarının yapısı ve içeriği daha iyi sonuç elde edebilmek amacıyla zaman zaman değiş-

tirilmektedir (Şimşek ve Yıldırım, 2001; YÖK, 2007). İçinde bulunduğumuz son günlerde değiştirilen okullaşma 

sürecine paralel olarak öğretmen eğitimi programı ve uygulamalarının değiştirilmesi ile ilgili tartışmalar yoğun 

bir şekilde devam etmektedir.  

Tüm bu değişim çabalarının özünde öğretmen adaylarının aldıkları fakülte eğitimi sonunda mesleğe hazır 

hale gelmeleri hedefl enmektedir; bir başka anlamda öğretmen adaylarının meleğe hazır bulunuşlukları oldukça 

önemli bir hedef haline gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı dördüncü sınıf öğretmen adaylarının gö-

rüşlerine dayanarak öğretmenlik mesleği ile ilgili hazır bulunuşluklarının incelemektir. Çalışma kapsamında iki 

temel araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. 

1. Dördüncü sınıf öğretmen adayları öğretmenlik mesleği ile ilgili en çok hangi konularda kendilerini 

daha yetkin ve bilgili hissetmektedirler?

2. Dördüncü sınıf öğretmen adayları mesleğe başladıklarında öğretmenlik mesleği ile ilgili en çok hangi 

konularda problem ve zorluk yaşayacaklarını düşünmektedirler?

Özellikle var olan öğretmen eğitimi sürecinin eğitim-öğretimlerinin son aşamasına gelmiş olan öğretmen 

adaylarının (4.sınıf ) bakış açılarına dayanarak değerlendirilmesinin öğretmen eğitimiyle ilgili uygulamacı ve 

araştırmacılara ilerideki çalışmaları ve uygulamaları için faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğretmen eğiti-

mi iki açıdan ele değerlendirilmektedir. İlk olarak aldıkları fakülte eğitimi dikkate alındığında, öğretmen adayları 

hangi bilgi, beceri ve yeterlikler bakımından kendilerini mesleğe hazır bulmaktadırlar; kendilerini güçlü hisset-

mektedirler.   İkinci olarak,  adaylara hangi bilgi ve beceriler bakımından kendilerini hazır hissetmemektedirler/

bulmamaktadırlar;  kendilerini zayıf görmektedirler. 

Nitel araştırma desenine sahip bu çalışmada konu hakkında daha derinlemesine bilgili elde edebilmek 

amacıyla yarı-yapılandırılmış bireysel görüşmeler yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversite-

sinde öğrenim gören ve farklı bölümlerde kayıtlı 11 dördüncü sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar 

belirlenirken öğretmen adaylarının dördüncü sınıfa kayıtlı olmaları, çalışmaya katılma ve görüş bildirme konu-

sunda gönüllü olmaları ölçütü göz önünde bulundurulmuştur.  Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırma-
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cılar tarafından araştırma soruları temel alınarak hazırlanmıştır ve uygulanmadan önce öğretmen adaylarının 

ve uzmanların görüşlerine sunulmuştur.  Kapsam geçerliği ve yüzeysel güvenirlik amacıyla hazırlanan görüşme 

formları uzman görüşüne sunulmuştur.  Uzmanlardan gelen dönüler çerçevesinde görüşme formlarına son şekli 

verilmiştir. Görüşmeler araştırmacılar tarafından görüşme formu kullanılarak yapılmıştır ve görüşmelerin katı-

lımcıların onayı alınarak ses kaydı yapılmıştır.  Her bireysel görüşme yaklaşık 25 dakika sürmüştür.  Elde edilen 

ses kayıtları dikte edildikten sonra nitel veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Bu çerçevede nitel 

veriler kodlanmış ve ortak temalar elde edilmiştir. Rapor edilen bulguları güçlendirmek amacıyla doğrudan alın-

tılara yer verilmiştir. Ayrıca çözümlemeler, kodlamalar ve temalar iç tutarlılığını sağlamak amacıyla bağımsız bir 

araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

Öğretmen adaylarına mezun olduklarında kendilerini en çok hangi konularda daha yetkin ve bilgili his-

sedecekleri sorulmuştur. Sonuçlara bakıldığında öğretmen adaylarının mesleğe başladıklarında kendilerini en 

fazla “farklı öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları sınıfta kullanma,” “alan bilgisine 

hâkimiyet,” “öğretimde teknoloji kullanımı,” “farklı öğretim materyalleri hazırlama ve uygulama” ve “değişen müf-

redata uyum sağlayabilme” konularında kendilerini yetkin ve bilgili hissettikleri görülmektedir. Ayrıca öğretmen 

adaylarından ikisi “bilimsel okuryazarlık” konusunda da kendilerini daha güçlü hissedeceklerini belirtmişlerdir. 

Öte yandan ikinci araştırma sorusuyla ilgili olarak öğretmen adaylarına mesleğe başladıklarında en çok zorluk /

zayıf çekeceklerini düşündükleri bilgi ve beceriler sorulmuştur.  Öğretmen adaylarının çoğunluğu bu konuları 

“sınıf yönetimi,” “öğrencilerle iletişim,” “velilerle iletişim,” ve “bir takım yönetmelikler, yasal görevler ve öğretim 

dışındaki görevler konusunda zayıf ve bilgi bakımından yetersiz gördükleri belirlenmiştir.  Öğretmen adayların-

dan biri bu konuyla ilgili görüşünü: “Yönetimle ilgili bazı şeyler var: Veli görüşme mektupları, öğrenci değerlen-

dirme formları, ödevler, kontrolleri, hani işin diğer prosedürleri. Yani sınıfta her şeyi yaparsın öğretmen olarak 

öğretirsin… Ders öğretilir ama işin arkasında kalan bu işler, yönetimle ve idareyle olan işler. Bunlar konusunda 

hiç fikrim yok” şeklinde ifade etmiştir. Bir diğeri: “En çok sınıf yönetimi açısından kendimi yetersiz hissediyorum. 

Sınıfta öğrencilerle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum” demiştir. 

Bulgular öğretmen adaylarının öğretmenlik bilgi ve becerileriyle ilgili olumlu ve olumsuz bir takım ortak 

görüşlere sahip olduklarını ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarıyla yapılan bu tarz nitel çalışmaların ele aldıkları 

kuruma uygulamalarla ve ileriki düzenlemelerle ilgili  yaralı geri bildirimler sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

çalışmanın bir ön çalışma olduğu ve tek bir kurumda uygulandığı göz önünde bulundurulursa daha fazla katı-

lımcı ile diğer öğretmen yetiştiren kurumlarda da benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: öğretmen yetiştirme, öğretmen adayları, nitel çalışma
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İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programında Medya 

Okuryazarlığı Eğitimi

Ebubekir ÇAKMAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, bekirc@gmail.com

Özet 

Medya okuryazarlığı farklı formatlardaki medya metinlerine erişebilme, onları analiz etme ve değerlen-

direbilme, ayrıca gerektiğinde yada istendiğinde kişinin kendi medya metnini üretebilme becerileri olarak ta-

nımlanmaktadır. İngiltere 1930’larda İngiltere’de başlayan medya okuryazarlığı eğitimi Türkiye’de 2008-2009 

öğretim yılında ilköğretim ikinci kademesinde seçmeli ders olarak uygulamaya konulmuştur.

 Önceleri ilköğretim 7 ve 8.sınıfl arda bir saat olan medya okuryazarlığı seçmeli ders süresi, 2012 yılında ya-

pılan değişiklik ile bir saatten iki saate çıkarılmıştır. Ancak Türkiye’de henüz yapılandırılma sürecinde olan medya 

okuryazarlığı eğitiminin esaslarına ve uygulanmasına ilişkin temel konular henüz netleştirilememiştir. Medya 

okuryazarlığı eğitiminin ne zaman (kaçıncı sınıfta) başlaması gerektiği ve bu eğitimin kim/kimler tarafındanve-

rilmesi gerektiği, gibi sorulara halen cevap aranmaktadır. Bu süreçte temel sorulardan birisi de medya okurya-

zarlığı eğitiminin bağımsız bir ders olarak mı; yoksa diğer derslerle eklemlenerek mi verilmesi gerektiğidir. 

Medya okuryazarlığı alan uzmanlarınca yaşam boyu geliştirilecek bir beceri olarak tanımlanmaktadır. Bu 

becerinin kazandırılmasında yaygın yaklaşım; medya okuryazarlığını başta dil, sağlık bilimleri, sosyal bilgiler ve 

teknoloji olmak üzere diğer derslerin içeriği ile ilişkilendirerek vermektir (Masterman, 1996, 2001; Brown, 1998: 

52; Hobbs, 1998a, 2001; Thoman, tarihsiz, 2003a; Considine, 2002; Scheibe ve Rogow, 2004; Wan ve Cheng 2004; 

Martinson, 2004; UNESCO, 2002; CML, 2008). Bununla birlikte medya okuryazarlığı eğitimi en yoğun olarak dil 

dersleriyle ilişkilendirilmiştir (Baker, 2010; MNet, 2011). Benzer şekilde medya okuryazarlığının geleneksel okur-

yazarlığın alternatifi değil tamamlayıcısı olarak görülmesi ve Türkçe dersi öğretim programıyla ilişkilendirilerek 

verilmesi gerektiği (Çakmak, 2010) vurgulanmaktadır. Bunların yanı sıra 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı,  RTÜK., ve MEB. işbirliği ile gerçekleştirilen “Medya Okuryazarlığı Çalıştayı” sonuç bildirisinde diğer 

derslerle ilişkilendirme konusu; “Medya okuryazarlığı eğitimi okul öncesinden itibaren bütün eğitim kademe-

lerinde ilgili derslerin öğretim programlarıyla ilişkilendirilerek verilmelidir” şeklinde vurgulanmıştır. Hem bu 

alanda öncü olan ülkelerin uygulamaları, hem de alan yazındaki araştırmalarda medya okuryazarlığı eğitiminin 

diğer derslerle ilişkilendirilerek verilmesi gerektiğinin vurgulandığı görülmektedir.

Bu araştırma kapsamında medya okuryazarlığı eğitiminin alınyazında sıklıkça vurgulanan temel bileşenle-

rinin (bilgiye erişim, analiz, değerlendirme, medya üretme), İlköğretim 6-8 Türkçe dersi öğretim programı kaza-

nımlarıyla uygun şekilde ne ölçüde ilişkilendirebileceği konusundakatkı sağlanması amaçlanmıştır. 6-8 Türkçe 

dersi öğretim programında; dinleme/izleme, konuşma, okuma veyazma öğrenmealanları kazanımlarının analiz 

edilerek kazandırılacak becerilerin bağlamdan koparılmadan, temel dil becerileri çerçevesinde örüntülenmesi-

hedefl enmiştir. Dilbilgisi öğrenme alanına yönelik kazanımlar ise araştırmaya dahil edilmemiştir.

Medya okuryazarlığı eğitiminin mevcut kazanımlarla ilişkilendirilmesinin sağlanması için nitel araştırma 

veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Türkçe dersi öğretim programı ka-

zanımları içerik analizi ile incelenerek belirli temalar altında ele alınmıştır. Bu temalar medya okuryazarlığı te-

mel bileşenleri olarak vurgulanan erişim, analiz-değerlendirme ve medya üretme temaları olarak belirlenmiştir.  

Araştırmada yapılan içerik analizinin güvenirliği için hem ayrı kodlayıcıların metni kodlaması hem de aynı kod-

layıcının metnitekrar kodlaması yöntemleri tercih edilmiştir.

Araştırma sonunda ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi öğretim programı dinleme/izleme, konuşma, 

okuma ve yazma öğrenme alanlarındaki kazanımların % 64’ünün medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendiri-

lebilecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir. En fazla ilişkilendirmenin dinleme/izleme öğrenme alanı(%71)  ka-

zanımlarıyla yapılabileceği; en az ise konuşma öğrenme alanı (%57) kazanımlarıylailişkilendirme yapılabileceği 

görülmüştür. İlişkilendirme yapılabilecek kazanımların medya okuryazarlığı eğitimi temel becerilerine göre da-

ğılımına bakıldığında ise; en fazla medya üretme (%43.75) becerisine yönelik ilişkilendirmenin yapılabileceği 
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dikkat çekmektedir.  İlişkilendirme yapılabilecek kazanımların  % 29.46’sının analiz-değerlendirme,  % 26.78’inin 

ise erişim becerilerine yönelik olduğu görülmüştür.

Alan yazında medya okuryazarlığı eğitiminin diğer derslerle özellikle anadil dersleriyle ilişkilendirilerek ve-

rilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu alanda öncü olarak sayılabilecekİngiltere, Amerika, Avustralya ve Kana-

dagibi ülkelerde de medya okuryazarlığı eğitimi anadil eğitimi ve diğer derslerle ilişkilendirilerek verilmektedir. 

Bu araştırma sonunda ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi kazanımlarının büyük ölçüde medya okuryazarlığı 

temel becerileri ile ilişkilendirilebilme potansiyelinde olduğu görülmüştür. Bu potansiyelin bilinçli bir şekilde 

değerlendirilmesi ve bu konuda bir farkındalık oluşturulabilmesi için; medya okuryazarlığı eğitiminin program-

da sistematik bir biçimde vurgulanmasının yanı sıra öğretmenlere ve öğretmen adaylarına medya okuryazarlığı 

eğitimi verilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: medya okuryazarlığı, ilişkilendirme, Türkçe dersi öğretim programı, anadil eğitimi.
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İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Yapmış Olduğu Tarihi 

Çevre ve Müze Gezisinin Tarihi Eserlere Karşı Tutumlarına Etkisi

Azize AKTAŞ YASA

 A.İ.B.Ü. , azizeyasa@mynet.com

Duygu S. GÜLER ÖZTÜRK

 A.İ.B.Ü. , ozturk_d@ibu.edu.tr

Derya AYDOĞDU

 derya_aydogdu06@hotmail.com

Özet

Bu çalışmanın amacı tarihi eserlere karşı olumlu tutum oluşturmada tarihi çevre ve müze gezilerinin öne-

mini belirlemek ve yakın tarihi çevreden eğitimde daha etkili nasıl yararlanılabileceğini ortaya koymaktır. Gü-

nümüzde eğitim ortamı okullarla sınırlı olmayıp sınıf içinde yapılan eğitimin değişik şekillerde desteklenmesi 

gerekmektedir ve en önemli eğitim ortamlarından biri de hiç kuşkusuz müzeler ve tarihi çevredir. Sözü edilen 

mekânlar etkili bir öğretim için somut veriler sunan ideal birer eğitim ortamıdır. 

Müzeler, bilişsel öğrenmenin yanı sıra sağladıkları duyuşsal ve yaşantısal öğrenme ile daha yaratıcı bireyle-

rin yetişmesi için de uygun bir ortam sunarlar. Etkili müze eğitimi etkinlikleri öğrencilerin sorgulamasına, doğru 

objeler ile etkileşim kurmasına ve dünyayı daha zengin bir şekilde anlayabileceği araştırma sürecini yaşamasına 

izin verir (Hein, 2004: 3).Ayrıca tarihe saygı duymanın, geçmişi anlamanın herkes için önemli olduğu bir gerçek-

tir. Gelecek nesillerin bunu yapabilmesi büyük ölçüde müzeler aracılığıyla sağlanabilir. Müzeler, aynı zamanda 

tarih alanına ilgiyi ve merakı da uyandırabilir. Böylece okullarda verilen öğretmen ağırlıklı öğrenme ortadan 

kalkarak çocuğu araştırmaya, incelemeye, gözlem yapmaya yönelten öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı söz 

konusu olacak ve öğretmen sadece rehberlik görevini üstlenerek bilginin kalıcılığında rol alacaktır. Müzedeki 

öğrenme, okuldaki gibi okulöncesi, ilköğretim ya da yükseköğretim gibi belirli öğrenim kademeleri ile sınır-

lı değildir. Tüm yaşam boyu devam edebilir. Çünkü müze bir insanın her yaş döneminde ona “tüketebileceği” 

olanaklar sunar. Ziyaretçiler beş duyuyu kullanarak, keşfederek, araştırarak, bizzat uygulamalara katılarak daha 

etkili ve kalıcı yaşantılar elde edebilirler. Çağdaş müzeler kitlelerin bilim, sanat, tarih, kültür eğitimine katkıda 

bulunan, evrensel değerlerin yayılmasına öncülük eden, katılımcı, dinamik, etkin kuruluşlardır. Müzelerin eğitim 

işlevi birçok kavramı bir araya getirmekte ve özgün bir alan oluşturmaktadır (Onur, 1998: s. 7). Adıgüzel’e (1999: 

s. 77–78) göre de müze pedagojisi, “tüm yaşam boyu devam edebilir. Çünkü müze bir insanın her yaş dönemin-

de onun ilgisini çekecek imkânları sunar. Ayrıca not alma, belli bir sürede ders yapma uygulamaları olmadığı için 

özgür bir öğrenme ortamı sağlar. Bu öğrenme ile beş duyuyu kullanarak, keşfederek, araştırarak, bizzat uygu-

lamalara katılarak daha kalıcı ve etkili öğrenmeyi sağlayabilir. Ayrıca bu eğitim sistemi ister doğrudan bilime ve 

bilgiye, ister duygu ve sezgilere yönelsin, bireye kattığı yaşantısal zenginliklerle ona yeni ufuklar açar, bilişsel ve 

duyuşsal açıdan onu donatır ve onu daha yaratıcı bir alana yöneltir”. 

Yakın tarihi çevre gezileri de öğrencilerin yaşadıkları kentin geçmişi hakkında bilgi edinmelerini, bu bil-

gileri arttıkça yaşadıkları çevre ile daha sıkı  bir ilişki kurmalarını sağlar. Bu tür etkinlikler tarih sevgisi ve tarihe 

karşı bir sempati uyandırarak tarihi daha dokunulabilir ve canlı hale getirir. Öğrencilerin hemen yanı başlarında 

bulunan ve yaşayan tarihi keşfetmesine katkıda bulunur. 

Bu araştırmada, ülkemizde önemi her geçen gün biraz daha anlaşılan ve buna bağlı olarak eğitim prog-

ramları içindeki yeri giderek artan tarihi çevre ve müze gezilerinin, öğrencilerin tarihi eserlere karşı tutumlarına 

etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda üzerinde durulan ayrıntılı amaçlar şunlardır; 

1. İlköğretim 5. sınıfta planlı müze gezisi yapmış olan öğrencilerle, daha önce hiç müze gezisi yapmamış 

olan öğrencilerin tarihi eserlere karşı tutumu arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Deney grubu öğrencilerinin tarihi çevre ve müze gezisinde en çok ilgilerini çeken eserler nelerdir?  
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3. Tarihi çevre ve müze gezisinin deney grubu öğrencileri üzerindeki etkilerine ilişkin öğrencilerin kendi 

görüşleri nelerdir?  

Araştırmada nicel ve nitel araştırma teknikleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bolu 

ili Mudurnu ilçesindeki iki ilköğretim okulunun 5. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin yapmış olduğu 

müze ve tarihi çevre gezisinin öğrencilerin tarihi eserlere karşı tutumuna etkisini belirlemek amacıyla deneysel 

desenlerden son test kontrol gruplu model, araştırma ile ilgili resimler ve anket sorularının analizinde ise nite-

liksel yöntem kullanılmıştır.

Araştırmada öğrencilerin tarihi eserlere karşı tutumlarını tespit etmek amacıyla, Utku (2008) tarafından 

geliştirilmiş ‘Müze Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada bir ilköğretim Okulu’nun 5. sınıfın-

dan 26 öğrenci deney grubu, bir başka ilköğretim okulunun aynı sınıfından 22 öğrenci ise kontrol grubu olarak 

belirlenmiştir. Deney grubuna Mudurnu ilçesinde tarihi çevre ve müze gezisi yaptırılmıştır. Bu gezi Sosyal Bilgiler 

dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesinde yer alan “Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına 

ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.” kazanımıyla ilişkilendirilmiştir. Tarihi çevre ve müze gezisi üç aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada yer alan “gezi öncesi etkinlikler” okulda yapılmış, ikinci aşamada tarihi çevre 

ve müze gezilmiş, üçüncü aşamada ise söz konusu mekânlar ve deney grubu okulunda gerçekleştirilen “gezi 

sonrası etkinlikler” ile çalışma tamamlanmıştır.

Tarihi çevre ve müze gezisi sırası ve sonrasında deney grubuna, “Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi yer-

ler ile ilgili bulmaca”,  “gezdiğimiz tarihi ilçemiz Mudurnu ile ilgili bir masal yazınız”, en çok beğendiğiniz 

eserin resmini çiziniz”, “tarihi çevre ve müze gezisini değerlendiriniz” etkinlikleri ile “öz değerlendirme” 

yaptırılmıştır. Ayrıca, sınıf ortamında öğrencilere gezi ile ilgili sorular sorulmuş, verilen cevaplar bir öğrenci ta-

rafından kaydedilmiştir. Son olarak, deney ve kontrol grubu öğrencilerine “Müze Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği” 

son test olarak uygulanmıştır. Deney grubu ile kontrol grubuna ait tutumlar arasındaki farklılığa t-testi analizi 

ile bakılmıştır.

Elde edilen bulgular incelendiğinde, deney grubu ile kontrol grubunun son testi arasında yapılan ilişkili 

t testi sonucuna göre, müze gezisine katılan (deney grubu) ve katılmayan (kontrol grubu) öğrencilerin tarihi 

eserlere karşı olan tutum ortalamaları arasında t
(46)

= 10,16, p<0,05’e göre anlamlı düzeyde farklılık olduğu ortaya 

çıkmıştır.

Tarihi çevre ve müze gezilerinin deney grubu üzerinde oluşturduğu diğer bir etki ise, tarihi eser ve objelere 

karşı oluşan değer yargılarıdır. Daha önceden önemsiz olarak gördükleri ya da görünce dikkatlerini çekmeyen 

eserler ve objelerin, tarihi çevre ve müze gezisi sonunda deney grubu öğrencilerinin gözünde değerleri artmış 

ve onların korumacılık içgüdüsünün gelişmesine ya da gelişmeye başlamasına yol açmıştır. Özellikle verilen 

cevaplar içerisinde “Yangın çıkması durumunda ilk önce neyi kurtarırdınız?” sorusuna verilen “Eski fotoğrafl arı 

kurtarırdım çünkü onları bulmak çok zor” cevabı tarihi eserlerin ender ve değerli oldukları bu sebeple de ko-

runmaları gerektiğine dair oluşmaya başlayan bilince işaret etmektedir. Öte yandan tarihi çevre ve müze gezisi 

sırasında öğrencilerin geçmişle günümüz arasında bir bağlantı kurdukları ve geçmiş ile bu günü karşılaştırdık-

ları gözlenmiş, öğrenciler bu kültür öğelerinin geçmişten günümüze değişerek taşındığına ilişkin yakın çevre-

lerinden kanıtlar gösterebilmişlerdir. Bunun yanında planlı ve öğrencilerin yaş gruplarına göre belirlenmiş bir 

tarihi çevre ve müze gezisi, onları sıkmak yerine etkilemiş ve gördükleri tarihi obje ve tarihi eserleri çok güzel 

olarak betimlemişlerdir. Bu öğrencilerde hem estetik duygusunun geliştiğini göstermekte, hem de onları estetik 

buldukları eserleri korumaya yöneltmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim ortamı, müze eğitimi, tutum, öğretim programı, sosyal bilgiler öğretimi, öğretim 

süreci
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Özet

Zaman, insan hayatında oldukça önemi olan, yapılan işler ve çalışmalar üzerinde baskı oluşturan, insanı 

süratle çalışmaya sevk eden bir kavramdır. Zamanı yönetmek ise ustalık isteyen belli teknikleri bilerek hareket 

etmeyi gerektiren bir durumu ortaya çıkarmaktadır (Özçelik, 2006). Bu nedenle zamanı en iyi şekilde değerlen-

dirmek düşüncesi “Zaman Yönetimi” kavramını gündeme getirmektedir. Zaman yönetimi, gereksiz işleri ayırmayı, 

verimliliği artırmayı, uzun sürede yapılan işlerin daha kısa sürede yapılmasını ve sınırlı zaman içinde nitelikli işle-

rin yapılmasını amaçlamaktadır (Gözel, 2009). Zaman yönetimi, kişinin özel ve iş hayatında amaçlarına etkili ve 

verimli bir şekilde ulaşabilmesi için planlama, organize etme ve kontrol etme gibi yönetim fonksiyonlarını kendi 

faaliyetlerine uygulama sürecidir. Zaman insanların çok çalışarak artırabilecekleri bir kaynak değildir. Zaman yö-

netiminin amacı sınırlı olan zamanı artırmak değil, sınırlı zaman içinde yapılan faaliyetlerin niteliğini artırmaktır 

(Erdem, Pirinçci ve Dikmetaş, 2005). Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da zamanı verimli ola-

rak kullanmak planlı olabilmeye bağlıdır. Çünkü geçen zamanı geri getirmek mümkün olmadığı için, öğretmenler 

zamanı etkili kullanmak ve yönetmek istiyorlar ise önceliklerini bir plan doğrultusunda düzenlemelidirler (Du-

rukan ve Öztürk, 2004). Etkili bir öğretim gerçekleştirmek için, zamanın verimli kullanılması gereklidir. Zamanın 

verimli kullanılması, öğrencilerin dikkatini öğretim yaşantıları üzerine yoğunlaştırmaları ve öğrenme amaçlarına 

ulaşmak için yeterli düzeyde güdülenmelerini ifade etmektedir. Sınıf içi öğretimde zaman kavramının “ders sü-

resi ifadesiyle vurgulanması” bir sınırı veya kesinliği ifade etmektedir. Çünkü öğretmen ve öğrencinin belirlen-

miş olan bu sınırlı zaman diliminde belirlenmiş olan amaçlara ulaşması için uygun olan davranışları göstermeleri 

beklenmektedir. Ancak öğrencilerin öğrenme farklılıklarına göre ihtiyaç duydukları süre farklılık göstermektedir. 

Öğretmen bu gerçeğin bilincinde olmalı ve belirlenmiş olan sınırlı zamanın etkili öğrenmeyi sağlama yönünde 

kullanılabilmesi için derse nasıl başlayacağını, hangi öğretim yöntem-teknik ve araç-gereçleri kullanacağını ve 

ne zaman kullanacağını, öğrencilerine hangi soruları soracağını, hangi örnekleri vereceğini, dönüt ve düzeltme 

işlemlerinde neler yapacağını planlamalıdır (Ekici, 2004). Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin amaçlarının 

gerçekleşmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır. Sınıfta zaman yönetiminin kritik bir süreç olması 

zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Erkılıç, 2005). Öğretmenin sınıf içi zamanı 

iki kısımda incelenmektedir; Birincisi, eğitim öğretime hazırlık, sınıf kurallarını açıklama veya öğrencilere ilişkin 

duyuru yapma gibi eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak için ayrılan zamandır. İkincisi ise, eğitim öğretim 

faaliyetleri için ayrılan zamandır. Öğretmenin bu iki zaman dilimini de iyi kullanması gerekir (Çelik, 2002).

Diğer taraftan, çocuğun hayatında önemli bir yere sahip olan Hayat Bilgisi dersi öğrenciyi hayata, toplumsal 

yaşamın kural ve gerçeklerine hazırlamaktadır. Hayat Bilgisi dersinde ayrılan zamanın büyük bir bölümü öğren-

cilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sa-

dece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla; öğrenmekten keyif alan, kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile 

barışık, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel 

bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, çağın gerektirdiği donanıma sahip, değişikliklere dinamik biçimde uyum 

sağlayabilecek kadar esnek, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefl emektedir (Atlıhan, Özel, Fidan, 2006). Hayat Bilgisi 

dersinin amacına ulaşabilmesi ve verimli olabilmesi bu derste zamanın nasıl kullanıldığı ile de ilişkilidir. Hayat 

Bilgisi dersinde birleştirilmiş sınıfl ı ilköğretim okullarında üç sınıfın bir arada öğrenim gördüğü göz önüne alın-

dığında bu okullarda görevli öğretmenlerin bu derste zamanı nasıl yönettikleri ve zaman yönetimi hakkındaki 

görüşleri önem kazanmaktadır. Hem okulun bürokratik işleri ile ilgilenen hem de sınıfın yöneticisi konumunda 

olan ve birden fazla sınıfın sorumluluğunu üzerinde bulunduran birleştirilmiş sınıfl ı ilköğretim okullarında görevli 

öğretmenlerin derste zaman yönetimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
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Bu araştırmanın temel amacı, birleştirilmiş sınıfl ı ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin Hayat Bilgisi 

dersine yönelik zaman yönetimi ve zaman yönetimini etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu 

amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Birleştirilmiş sınıfl ı ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersine yönelik olarak; 

1. Öğrenme-öğretme sürecini planlama ve planlamada zaman yönetimini dikkate alma ile ilgili görüş-

leri nelerdir?   

2. Öğretim sürecinin uygulanmasında;

a. Dersi zamanında başlatma ve bitirmeye dikkat etme konusundaki görüşleri nelerdir?    

b. Etkinlik ve çalışmaların yönlendirilmesi ve gerçekleştirilmesinin zaman yönetimine etkisine iliş-

kin görüşleri nelerdir? 

c. Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi ve geri bildirim verme konusunda zaman yönetiminin 

dikkate alınmasına ilişkin görüşleri nelerdir?

d. Sınıf atmosferinin zaman yönetimine etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?

5. Etkili zaman yönetimi sağlamada karşılaştıkları güçlükler nelerdir? 

6. Etkili zaman yönetimine ilişkin aldıkları önlemler nelerdir?

Birleştirilmiş sınıfl ı ilköğretim okullarında Hayat Bilgisi dersi öğretim sürecinde zaman kullanımı faktörü-

nün öğrenme-öğretme sürecinin verimliliğini nasıl etkilediğine ilişkin öğretmen görüşlerinin oldukça detaylı ve 

ayrıntılı alınması gerektiğinden dolayı nitel çalışma yapılmıştır. Araştırmada Bolu ili Merkez ilçeye bağlı üç sınıfın 

bir arada eğitim-öğretim gördüğü 6 birleştirilmiş sınıfl ı ilköğretim okulunda görev yapan 6 sınıf öğretmeni ile 

çalışılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme for-

mu, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersi planlarını nasıl hazırladıkları, zamanla ilgili planlama yapıp yapmadıkları, 

derse başlangıç rutinleri, etkinlik geçişlerini nasıl sağladıkları, etkinliklerin planlanan zamandan önce ya da geç 

bitirilmesi durumunda aldıkları önlemler, öğrenme-öğretme sürecinde zaman konusunda ne gibi sıkıntılar ya-

şadıkları, sınıf atmosferinin zamanın etkili ve verimli kullanma üzerindeki etkisi, Hayat Bilgisi dersinde etkili ve 

verimli kullandıkları ortalama süre, Hayat Bilgisi dersinde zamanı etkili kullanmak için aldıkları ve alınması ge-

reken önlemlere ilişkin görüşlerinin yer aldığı 17 açık uçlu sorudan oluşmuştur. Görüşme formu uzman görüşü 

alınarak tekrar düzenlenmiş ve iki öğretmene uygulanarak ön denemesi yapılmıştır. Görüşme sorularının yer 

aldığı form her bir öğretmen ile ayrı ayrı görüşülerek, araştırmanın amacı hakkında açıklama ve bilgilendirmeler 

yapılarak öğretmenlere uygulanmıştır. Uygulama sonrası toplanan verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın alt amaçlarını içerecek ve karşılayabilecek şekilde veriler kategorilendirilmeye çalışılmış ve bu ça-

lışma sonrasında yedi tema belirlenmiştir. Bu yedi tema gerektiğinde alt temalara ayrılarak veriler düzenlenmiş, 

daha sonra ise yorumları yapılarak sonuçlar ortaya konmuştur. 

Araştırma sonucunda; öğretmenlerin, plan hazırlarken kılavuz kitaplardan ve internet üzerinden hazır 

planlardan faydalandıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin tamamı dersi zamanında başlatıp zamanında bitirdik-

lerini belirtmişler, ancak zaman zaman buna engel olabilen bazı durumların da meydana gelebildiğini ifade 

etmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğunun öğrencilerin etkinlik ile meşgul oldukları sırada, öğrenci etkinliklerini 

kontrol ettiklerini belirttikleri saptanmıştır. Öğretmenler ayrıca, öğrenciler etkinlikle meşgul olurken yönetsel iş-

lere vakit ayırdıklarını, sınıf disiplinini sağlamaya çalıştıklarını, etkinliği yönlendirdiklerini ve bir sonraki etkinliği 

incelediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğu, etkinlik ve çalışmaların planda belirtilen süre içeri-

sinde gerçekleşmesinin bazen mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Buna neden olan etmenler içerisinde de 

öğrencilerin ön bilgilerinin yetersiz olması durumu öğretmenlerin çoğunluğu tarafından ifade edilmiştir. Buna 

ek olarak, öğrenci seviyeleri arasındaki farklılık, ders saati sayısının yetersizliği, etkinlikler ile ilgili açıklamalara 

fazla zaman ayırmak gibi etmenlerin de ders etkinliklerinin zamanında bitirilememesine neden olarak göste-

rilmiştir. Hayat Bilgisi dersine yönelik öğrenme öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmenlerin 
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tamamının görüşlerinde sınıf seviyeleri arasındaki farklılık, birleştirilmiş sınıfl arın diğer müstakil sınıfl arla aynı 

programı kullanıyor olması ve öğrenci ders ve çalışma kitaplarında yer alan bazı etkinliklerin anlaşılabilir olma-

masından kaynaklanan sorunlar yer almıştır. Ayrıca öğrenci ön bilgilerinin yetersizliğinden ve ders saati sayısının 

azlığından kaynaklanan sorunların da yaşanabildiği saptanmıştır. Hayat Bilgisi dersinde kullanılan verimli süreye 

ilişkin öğretmen görüşlerinde farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin yarısı kullanabildikleri verimli sü-

reyi yeterli olarak görürken, diğer yarısı ise yetersiz görmektedirler.  Hayat Bilgisi dersinde öğretim zamanının 

daha verimli kullanılması için öğretmen önerilerinde, ders öncesi hazırlık yapılması ve birleştirilmiş sınıf prog-

ramlarının ayrı hazırlanması gerektiği çoğunluk tarafından ifade edilen bir görüş olarak saptanmıştır. Ayrıca Ha-

yat Bilgisi ders saati sayısının artırılması, öğretmenlere zaman yönetimi konusunda hizmetiçi eğitim verilmesi, 

Hayat Bilgisi derslerinde görsel materyallerin daha çok kullanılması, öğrenci kitaplarındaki etkinliklerin çeşitlen-

dirilmesi, ders kitabı seçeneğinin artırılması ve müdür yetkili olarak görev yapan birleştirilmiş sınıf öğretmen-

lerinin üzerinden evrak işlerinin azaltılması gibi önlemler de öğretmenler tarafından ifade edilen görüşlerdir.

Anahtar Kelimeler: Birleştirilmiş sınıf, zaman yönetimi, Hayat Bilgisi dersi öğretim programı, sınıf öğret-

meni, öğretim süreci
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Özet

20. yüzyıl sonları ve 21.yüzyıl başlarında bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte bilgi ve bilgi-

nin üretilmesine ilişkin paradigmalar değişmiştir. Bilgiye ve üretilmesine ilişkin yeni paradigma, bilginin keşfe-

dilmediğini, yorumlandığını; ortaya çıkarılmadığını, oluşturulduğunu yani kişi tarafından yapılandırıldığını sa-

vunmaktadır. Bu anlayışa göre bilgi özneldir. Bilgi kişinin kendi deneyimleri, gözlemleri, yorumları ve mantıksal 

düşünmeleri sonucunda oluşur (Özden, 2005). Bilginin doğasına ve edinilmesine ilişkin bu yeni bakış açısı ile 

öğrenme ve öğretme kavramlarına ilişkin algılar da farklılaşmıştır. Bu durumun eğitime çok önemli yansımaları 

olmuş, eğitimde öğretim yerine öğrenmenin ön plana çıktığı, vurgunun öğreten değil öğrenen üzerine yapıldığı 

yapılandırmacı yaklaşım önem kazanmıştır.

Bilginin ne olduğu ve bireyin bilgiye nasıl ulaştığını açıklayan yapılandırmacı yaklaşım, bilginin başkası 

tarafından aktarılması yerine yapılandırılması gerektiğini öne sürmektedir (Applefield, Huber ve Moallem, 2000; 

Cannon, 1997). Yapılandırmacılığın etkisiyle gelişen çağdaş yeni yaklaşımda (Boudourides, 1998), öğretim prog-

ramlarının içeriği, dogmatik bilgiler yerine,  durumsal çözümlemelerden oluşmakta ve bunların sunumu, pasif 

alıcı konumundaki öğrencilere bilgi aktarma şeklinde değil, öğrencinin aktif olarak katıldığı problem çözme ve 

etkileşim biçiminde gerçekleşmektedir (Akpınar ve Gezer, 2010). Bu durum öğrenme-öğretme sürecinde bire-

yin merkezde olduğu öğrenci merkezli eğitimi gerekli kılmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim; bireysel özellikler 

dikkate alınarak, bilimsel düşünme ve iletişim kurma becerisine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, üretken, bilgiye ula-

şıp kullanabilen, evrensel değerleri benimsemiş, teknolojiyi etkin kullanan ve kendini gerçekleştirmiş bireyler 

için, eğitim sürecinin, her aşamada birey katılımını sağlayacak biçimde yapılandırılmasıdır (MEB, 2007). Öğrenci 

merkezli bir eğitim ortamında öğretmen bir konu uzmanı rolünden daha fazlasıdır. Öğrenci merkezli eğitim yak-

laşımında öğretmen öğrencinin öğrenmek için sorumluluk almasını kolaylaştırıcı ortamları yaratan ve gerçek 

dünya için gerekli olan öğrenme deneyimlerini yaşamasına yardımcı olan bireydir. (Thornburg, 1995; Stevens, 

1996). Aynı zamanda öğretmenin kolaylaştırıcı rolü öğrenci ile olan iletişimi öğrenci deneyimlerinin öğrenme 

sürecine taşınmasını sağlamaktadır (Hirumi, 2002; Neo ve Neo, 2006 ). Bu anlamda öğrenci merkezli öğrenme 

sürecinde öğretmene önemli sorumluluklar düşmektedir. Bilgiye ve üretilmesine ilişkin yeni paradigmayla bir-

likte öğretmen rollerinde gerçekleşen değişim, öğretmen eğitiminde de değişimi gerekli kılmıştır (YÖK, 1998). 

Bu süreçte, öğretmen adaylarının kendilerinden beklenen yeterliliklere sahip olmaları için öğrenmelerinde aktif 

olacakları yöntem ve tekniklere dayalı yaşantılar geçirmeleri (Siu, 1999) teoriye dayalı öğretmen merkezli yakla-

şımdan çok uygulamaya dayalı öğrenci merkezli yaklaşımın ön plana çıkması beklenmektedir (Oddens, 2004). 

Öğretmen yetiştirme sürecinde ÖME yaklaşımına ilişkin yapılacak çalışmaların öğretmen yetiştirme prog-

ramlarının niteliğini geliştirmede önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu araş-

tırmada eğitim fakültesi öğretim elemanlarının ÖME yaklaşımına ilişkin görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır. Öğretim elemanlarının görüşlerine göre:

Öğrenci Merkezli Eğitim nedir? 

Öğrenci Merkezli Eğitim’in uygulanma düzeyi nedir?

Öğrenci Merkezli Eğitim nasıl uygulanmaktadır?

Öğrenci Merkezli Eğitim uygulanırken karşılaşılan problemler nelerdir?

Koşullar nasıl olursa Öğrenci Merkezli Eğitim daha iyi uygulanabilir?
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Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan 

bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalara uygun bir modeldir (Karasar, 1999). Araş-

tırmanın çalışma grubu, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev ya-

pan toplam 43 öğretim elemanından oluşmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretim elemanlarının 5’i profesör, 2’si doçent, 27’si yardımcı do-

çent, 3’ü öğretim görevlisi ve 6’sı okutmandır. Öğretim elemanlarının 17’si İlköğretim Bölümü’nde, 12’si Eğitim 

Bilimleri Bölümü’nde, 5’i Türkçe Eğitimi Bölümü’nde, 4’ü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde, 2’si OSA’da, 2’si BÖTE 

Bölümü’nde ve 1’i de OFMA’da görev yapmaktadır.

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir form kullanılmıştır. Form-

da öğretim elemanlarının “ÖME”ye ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 4 açık uçlu soruya yer verilmiştir. Açık 

uçlu soru formu hazırlanırken cevaplayana herhangi bir ipucu verilmemesine dikkat edilmiştir. Açık uçlu soru 

formu, kapsam geçerliliğini belirlemek üzere 5 uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanlar veri toplama aracını, 

araştırmanın amacına uygunluk, yönergelerin, içeriğin ve yanıtlama biçiminin anlaşılırlığı açısından değerlendir-

mişlerdir. Alan uzmanlarından alınan dönütler sonucunda gerekli düzenlemeler yapılarak form uygulanmıştır.

Araştırmada verilerin çözümlenmesinde, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Öğ-

retim elemanlarının açık uçlu anket sorularına verdikleri yanıtlar iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanarak 

düzenlenmiştir. Temalara ilişkin kodların sıklıkları tablolar halinde sunulmuştur.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre eğitim fakültesi öğretim elemanları ÖME yaklaşımını öğretmen-

öğrenci rolleri ve öğrenme ortamının özellikleri açısından tanımlamaktadırlar. Yapılan tanımlamalara göre 

öğretim ÖME yaklaşımının uygulandığı öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci rolünün öğrenmenin sorum-

luluğunu alan ve aktif, öğretmenin rehber, öğrenme ortamının da deneyimlere dayandığı algısına sahip olduk-

ları görülmektedir. Öğretim elemanlarının görüşlerine göre ÖME uygulandığı dile getirilen derslerde öğretim 

yöntem ve tekniği olarak en fazla sunum ve yarı öğretmen yarı öğrenci merkezli uygulamalar yapıldığı; aktif 

öğrenme, işbirlikli öğrenme, tartışma ve düşünmeye yönelik etkinliklere ise oldukça az yer verildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ölçme-değerlendirme sürecinde ise öğretim elemanlarının çok azının öz değerlendirmeye, perfor-

mansı gözlemlemeye ve akran değerlendirmeye yer verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar derslerde ÖME 

yaklaşımının etkin biçimde uygulanamadığının göstergeleri olarak düşünülebilir. Öğretim elemanları ÖME yak-

laşımının uygulanmasında karşılaşılan problemlere ilişkin olarak en çok fiziki olanaksızlıkları ve kalabalık sınıfl arı 

belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre öğretim elemanları öğretmen adaylarının hazır 

bulunuşluluk seviyesi, özgüven ve motivasyon bakımından düşük, öğretmen merkezli eğitime alışkın, bilgiyi ha-

zır alma eğilimli ve işbirlikli çalışma davranışı bakımından yetersiz bulmaktadırlar. Gerçekleştirilen bu araştırma-

nın ortaya koyduğu bulgular ışığında, bu araştırmaya ve ileriki araştırmalara yönelik şu öneriler geliştirilmiştir:

Yüksek öğretim kurumları, öğretim elemanı yetiştirme programlarında ÖME yaklaşım ilkelerinin dikkate 

alınması ve öğretim elemanlarının alan öğretimlerine ilişkin çalışmalara katılımlarının sağlanması  

Öğretim elemanlarına ÖME yaklaşımını uygulamaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sunulması.

Öğretmen adaylarına, ÖME’ye yönelik alışkanlıklarını değiştirmek, hazır bulunuşluluk seviyelerini yükselt-

mek ve bilgiyi hazır alma eğilimlerini azaltarak kendi kendine öğrenme yeterliliği kazanmaları, bilgi ve kaynak-

lara ulaşma bilgilerini artırmaları için kısa eğitimler ve seminerlerin verilmesi.

Eğitim ortamının, şartlar ve kurallarıyla ÖME yaklaşımına uygun bir şekilde yapılandırılması, sınıf mevcut-

larının azaltılması, laboratuar ve materyal eksikliklerinin giderilmesi, derslerin niteliğine göre özel dersliklerin 

yapılması.

Öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması, uygulamalı ders saatlerinin artırılmasıdır.

Öğretmen eğitiminde niteliğin arttırılması için öğretim elemanlarına verilen öğrenci merkezli eğitime yö-

nelik hizmet içi eğitimlerin etkililiğinin test edilmesine ayrıca sınıf içi öğrenme-öğretme süreçlerinin gözlenme-

sine yönelik araştırmaların yapılmasına da ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğretim Elemanı, Aktif Öğrenme
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İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Programında Yer Alan 

Kazanımları Gerçekleştirmede Karşılaştığı Güçlükler

Ramazan Şükrü PARMAKSIZ

Bülent Ecevit Üniversitesi, rsparmaksiz@hotmail.com

Hale  HİTİT

Bülent Ecevit Üniversitesi, hitithale@hotmail.com

Nuriye AKSAR

Bülent Ecevit Üniversitesi, naksar@ssu.edu.tr

Özet

Türkiye’de son yıllarda, bilim, teknoloji, ekonomi, sosyal ve eğitim alanlarında yaşanan gelişmelere bağlı 

olarak yabancı bir dili öğrenmenin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Değişen ve gelişen dünyaya uyum gös-

termek için İngilizce öğrenmenin önemine vurgu yapılmaktadır. İngilizceye duyulan ihtiyaçla birlikte yabancı 

dil öğretmenlerine yönelik beklentiler de artmaktadır ve yabancı dil öğretme-öğrenme süreçlerinin niteliğinin 

yükseltilmesi için çaba gösterilmektedir. 

Türkiye’de İngilizce, kamuya bağlı okullarda ilköğretim 4. sınıf düzeyinden başlayarak ortaöğretimin son 

sınıfına kadar zorunlu ders olarak okutulmaktadır.  31.05.2006 tarihli 26184 sayılı MEB Yabancı Dil Eğitimi ve 

Yönetmeliği’nde yabancı dil eğitimi ve amacı şu şekilde ifade edilmektedir : “Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim 

kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun 

olarak okul ve kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan ya-

bancı dilde bireylerin; a) Dinleme-anlama, b) Okuma-anlama, c) Konuşma, ç) Yazma becerilerini kazanmalarını, 

öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.” 

Ancak, İngilizce öğrenimine ilişkin hedefl erin geneline ulaşılamadığı bilinmektedir. İngilizce öğretme-öğren-

me süreçlerinde yaşanan sorunların tespit edilerek çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda alan 

öğretmenlerinin hedefl ere ulaşmada yaşadığı sorunların belirlenmesi önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı, 

alan öğretmenlerinin ilköğretim İngilizce dersi öğretim programında yer alan kazanımları gerçekleştirme süre-

cinde karşılaştıkları güçlükleri belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak, araştırmada, İngilizce alan öğretmenlerinin, 

ilköğretim İngilizce dersi öğretim programında yer alan kazanımları; kapsam, öğrenci düzeyine uygunluk ve 

gerçekleştirilebilirlik bakımından hangi ölçüde yeterli buldukları, öğrencilerde söz konusu kazanımların ger-

çekleştirilmesinde ne tür süreçler izledikleri, bu süreçlerde ne tür güçlüklerle karşılaştıkları ve karşılaştıkları güç-

lüklerin çözümüne ilişkin önerileri öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak betimlenmiştir. Araştırma nitel bir 

çalışmadır. Veriler odak grup görüşmesi yöntemi ile toplanmıştır. Görüşme sorularının araştırmanın amacına 

uygunluğuna ilişkin 6 uzmanın kanısına başvurulmuştur. Odak grup görüşmesinin pilot çalışması 4 İngilizce 

öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2011-2012 öğretim yılında, ilköğretim düzeyinde görev yapan 

8 İngilizce öğretmeninden toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Çalışmada 

analiz aşamasında öğretmen görüşleri yazıya geçirilerek başlanmış, verilerin tamamı incelenerek araştırmanın 

amaçların dayalı olarak kodlamalar yapılmış ve önemli noktalar ortaya çıkarılmıştır. Kodlar anlamlı birimler ha-

linde sınıfl andırılarak temalara ulaşılmıştır. 

Araştırmada sonuçları bulgulara dayalı olarak şu şekilde özetlenebilir; ilköğretim İngilizce öğretmenleri-

nin mevcut programda yer alan kazanımları gerçekleştirme süreçlerinde karşılaştıkları güçlüklerin boyutları-

na ve öğretmenlerin söz konusu sorunlarına ilişkin çözüm önerilerine erişilmiş ve ana temalar “Programdan 

Kaynaklanan Güçlükler”, “Öğrenme Ortamından Kaynaklanan Güçlükler”, “Öğrenciden Kaynaklanan Güçlükler”, 

“Uygulama Sürecinden Kaynaklanan Güçlükler”, “Aileden Kaynaklanan Güçlükler” ve “Çözüm Önerileri” olarak 

belirlenmiştir. Alt amaçlara ilişkin bulgular ve sonuçlar aşağıdadır.
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“Programdan” kaynaklanan sorunlara bakıldığında alan öğretmenlerinin kapsamı çok geniş buldukları ve 

kazanım sayısının fazla olması nedeniyle verilen ders saatlerinde kazanımların elde edilmesinin güçleştiği gö-

rüşüne sahip oldukları görülmüştür. Dört temel becerinin kazanımlara eşit düzeyde dağıtılmaması nedeniyle 

her becerinin eşit düzeyde kazandırılamadığı, Dinleme ve Konuşma becerilerinin Okuma ve Yazma becerilerine 

göre geri planda kalmasının dil öğrenme sürecinin işlevsel boyutunun göz ardı edilmesine neden olduğu tespit 

edilmiştir. 

“Öğrenme ortamından” kaynaklanan sorunlara bakıldığında öğretmenlerin gerekli teknolojik olanaklara 

sahip olmadığı görülmüştür. Öğretmenler etkili ders anlatım tekniklerini kullanamamakta, Dinleme metinle-

rini dinletebilecekleri bir cihaz bile bulamamaktadır. Bu da öğrenme sürecini zorlaştırmaktadır. “Öğrenciden” 

kaynaklanan sorunlara bakıldığında öğrencinin ön öğrenmeleri yetersiz olduğunda öğretmenlerin öncelikle 

bu eksiklikleri gidermek zorunda kaldıkları görülmüştür. “Uygulama sürecinden” kaynaklanan sorunlara bakıldı-

ğında SBS’nin öğrenciler ve öğretmenler üzerinde bir baskı oluşturduğu görülmüştür. SBS’de yer alan İngilizce 

sorularının kat sayısının daha az olmasının derse yönelik ilginin azalmasına yol açtığı görüşüne yer verilmiştir. 

Öğretmenler derse olan ilgiyi artırmakta güçlük çekmektedir. Ders kitaplarının etkinlik materyalleri açısından 

eksik olması, sürenin yetersizliği gibi nedenlerle tekrara yer verilememektedir. Bu nedenle bazı kazanımlar elde 

edilse bile kalıcılığı sağlanamamaktadır. Dinleme metinleri öğrencilerin ilgisini çekecek özellikte değildir ve suni 

ortamlarda çekilmeleri nedeniyle yapılan dinleme etkinliklerinin gerçek yaşamda karşılığı bulunamamaktadır. 

“Aileden” kaynaklanan güçlüklere bakıldığında bazı öğrencilerin ailelerinin ekonomik yetersizliklerine da-

yalı olarak okul dışındaki saatlerde çalışmak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Bu öğrenciler verilen ödevleri 

yerine getirememekte ve derse hazırlıksız gelmektedirler. Aileler dil öğrenme konusunda yeterli bilince sahip 

değildir ve öğretmenle ya da okulla iş birliği içerisine girmemekte ve öğrenme sürecine katkı sağlamamaktadır. 

Araştırmanın önerileri öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmiştir. Alan öğretmenlerinin belirlenen 

sorunlara ilişkin “çözüm önerilerine” bakıldığında kazanımlar üzerinde yapılacak düzenlemelerle, ders saatlerinin 

artırılarak zaman baskısının ortadan kaldırılmasıyla, öğrenme ortamındaki eksikliklerin giderilmesiyle, ailelerde 

ve öğrenme ortamını etkileyen kişilerde dil öğrenme bilincinin oluşturulmasıyla, ders kitaplarının zenginleştiri-

lip öğrenme materyallerinin artırılmasıyla ve öğrencilere dil öğrenmeye ihtiyaç duyacakları ortamlar yaratılarak 

dile yönelik olumlu tutumun geliştirilmesiyle çözümler getirilebilineceği görüşünde oldukları görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Yabancı dil eğitimi, İngilizce öğretimi, öğretim programı, program değerlendirme.
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Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Derslerle ilgili Görüş ve Önerileri

Feyza DOYRAN

Bahçeşehir Üniversitesi, feyzadoyran@gmail.com

Muhabbet DOYRAN

Haliç Üniversitesi, doyranmuhabbet@hotmail.com

Özet

Üniversitelerde okutulan zorunlu derslerde öğrencilerin düşük motivasyonu ve başarı oranı uzun yıllardır 

tartışılan bir konudur. Benzer bir şekilde,  Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerinin genelde derslere, özelde 

ise zorunlu olan ortak derslere olan ilgisi çeşitli araştırmalara konu olmuştur. (Bekdemir, 2009;Kademli ve Has-

türk, 2007)Bölümlerin temel derslerinin dışında kalan ve tüm bölümlere verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

Türkçe ve İngilizce derslerine öğrencilerin ilgisinin düşük olduğu gerek derslerin öğretim elemanları, gerekse 

öğrenciler tarafından dile getirilmektedir.Örneğin, Atatürk  İlkeleri ve  İnkılap Tarihi dersi tüm üniversitelerde 

okutulmakta ve bu dersin içerik, yöntem ve teknikleri konusunda tüm paydaşlar farklı beklentiler içine girmiştir. 

Adı geçen bu dersin verimliliğinin artırılması için öncelikle dersin gereksinimleri belirlenmeli; bu gereksinimle-

rin yerine getirilerek derslerin iyileştirilmesi sağlanmalı ve gençlerin tarih bilinciyle yetişebilmesi için daha çok 

çaba harcanmalıdır. (Aksoy, 2003;Akbaba, 2009; Özüçetin veNadar, 2010). Bu bağlamda, ifade edilen sorunlar, 

derslerin içerikleri, işleniş yöntemleri, verilen ödevlerin işlevselliği, derslerin genel olarak sağladığı faydaları açı-

sından bilimsel bir araştırma konusu olarak irdelenmek istenmiş ve öğrencilerin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu 

noktadan hareketle,araştırmada bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmekte olan MYO öğrencilerinin zorunlu 

derslere ilişkin deneyimlerini, görüş ve önerilerini incelemek amaçlanmaktadır. Bu ana amaç çatısı altında ce-

vaplanmak istenen sorular ise şöyledir:

MYO öğrencilerinin zorunlu derslerle ilgili görüşleri nelerdir?

Bu dersleri hangi açılardan faydalı/faydasız buluyorlar?

Derslerin veriliş yöntemini hangi açılardan verimli/verimsiz buluyorlar?   

En etkili yöntemler konusunda önerileri nelerdir?

İçerik ilgi çekici midir; çıkarılması ya da eklenmesi gereken konular var mıdır?

Derslerde kullanılan materyaller/görseller/teknoloji nelerdir ve bunlar öğrencilerin dersleri öğrenmesinde 

etkili midir? 

Derslerde verilen ödevler etkili oluyor mu? 

Derslerin değerlendirmesi uygun ve adil yapılıyor mu? 

Öğrencilerin bu derslerde öğrendikleri hayatlarına hangi alanlarda katkı sağlayacak?

Araştırmada öncelikle açık uçlu anket sorularıyla (open-ended survey) veri toplanmıştır. Verilerin analizleri 

sonucunda ortaya çıkan belli başlı konularla ilgili daha detaylı veri toplamak amacıyla ise ikinci aşamada seçilen 

öğrencilerle nitel veri toplama yöntemlerinden yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır.

Çalışmanın evrenini 2011-2012 öğretim yılı bahar dönemimde İstanbul’da Haliç Üniversitesi, Meslek Yük-

sek Okulu Rekreasyon, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Ör-

neklemi ise, zorunlu “İngilizce” dersleri konusundaki görüş ve önerileriyle yukarıda adı geçen 3 bölümdentop-

lam55 öğrenci, zorunlu “Türkçe” dersleri konusundaki görüş ve önerileriyle toplam 56 öğrenci,zorunlu “Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri konusundaki görüş ve önerileriyle toplam 86 öğrenci oluşturmaktadır. Yüz yüze 

görüşmeler ise her bölümden seçilen toplam 6 öğrenci ile yapılmıştır. Görüşme formunun başına katılımcının 

yaşı, cinsiyeti, sınıfı, not ortalaması gibi konuları belirlemek üzere kısa demografik sorular eklenmiştir. Katılımcı-

lara esneklik sağlaması açısından hazırlanan soruların açık uçlu olmasına (Yıldırım & Şimşek, 2005)  özen göste-

rilmiştir.Çalışmada kullanılan bu açık uçlu sorular ve yüz yüze görüşme soruları 2 eğitimde program geliştirme 

uzmanı tarafından birlikte tasarlanmış ve diğer 2 uzmanın sorularla ilgili önerileri alınarak bazı sorular değiştiril-
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miş, bazıları birleştirilmiş, bazıları ise tamamen çıkarılmıştır. Son haline getirilen sorular, önce 3 öğrenciye soru-

larak pilot uygulaması yapılmış ve öğrencilerden geri bildirim alınmıştır. Uygulama sonunda soruların kolay an-

laşılır ve cevaplanabilir olduğu belirlenerek, uygulamaya hazır hale getirilmiştir.Görüşmelere başlamadan önce 

katılımcılar bilgilendirilmiş ve onayları (informed consent) alınmıştır.Tüm görüşmeler katılımcıların izni alınarak 

dijital kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Sonrasında yazıya geçirilen görüşmeler araştırmacılar tarafından analize 

hazır hale getirilmiştir.Verilerin analizinde, içerik analizi modellerinden Straus ve Corbin (1990)’in geliştirdiği 5 

aşamalı model kullanılmış, 2 uzman tarafından veriler kodlanmış, ortak temalar bulunmuş, veriler kodlara ve 

temalara göre düzenlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır. Son aşamada ise uzmanlar bir araya gelerek analizlerini 

değerlendirmişler ve bulguları alan yazını dikkate alarak raporlaştırmışlardır. 

Araştırmada Lincoln ve Guba (1985: Akt: Yıldırım & Şimşek, 2005)’nın geçerlik ve güvenirliği sağlamak için 

geliştirdiği stratejiler kullanılmıştır. Araştırmanın konusunu oluşturan tüm Yükseköğretim kurumlarında zorunlu 

olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve İngilizce derslerinin içerik, yöntem ve teknikleriyle 

ilgili öğrenci görüşleri ve önerileri analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Öğrenciler zorunlu derslerin okutulmasından yanadırlar.

Bu dersleri faydalı ve önemli bulmaktadırlar.

Dersleri veren öğretim elemanlarının daha donanımlı olmasını istemektedirler.

Derslerin işleniş yöntemlerini uygun ve verimli bulmamaktadırlar.

Derslerin içeriklerinin ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtmektedirler.

Derslerde daha zengin materyaller, görseller ve teknoloji kullanılmasını istemektedirler.

Verilen ödevlerin çeşitlendirilmesi ve öğrenmeyi destekleyecek etkili, farklı, yaratıcı ödevler beklemekte-

dirler.

Derslerin ölçme ve değerlendirmesi konusunda farklı uygulamalar önermektedirler.

Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde görülmektedir ki, üniversitelerde okutulan ortak zorunlu derslerin, 

alan uzmanları, dersleri veren öğretim elemanları ve program geliştirme uzmanları tarafından değerlendirilmesi 

ve yeniden tasarlanması gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: Üniversitede zorunlu ortak dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi;Türkçe dersi; 

İngilizce dersi; Meslek Yüksek Okulu öğrencileri.
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Düz Anlatım Yöntemi Ve Sosyodrama Tekniğinin İlköğretim Öğrencilerinin 

Değer Kazanımları Üzerindeki Etkisi
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Sümeyra AKKAYA
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Özet

Değer kaybının her geçen gün arttığı hayatımızda değerlerin öğretimi gittikçe önem kazanmaktadır. 

Değerlerin nasıl öğretileceği ve hangi değerlerin öncelikli olarak öğretileceği hala tartışma konusudur. Değer-

ler eğitiminde okul önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri içselleştirebilmeleri ge-

rekmektedir. İşte bu noktada değerlerin hangi yöntem ile öğretilmesi gerektiği sorusu ön plana çıkmaktadır. 

İlköğretimde değerlerin kazandırılması sürecinde Sosyal Bilgiler dersi önemli bir yere sahiptir. Sosyal Bilgiler 

dersi toplumsal yapı içerisinde bireysel, toplumsal ve kültürel kimliğinin bilincinde olan; demokratik değerleri 

ve yaşam biçimini benimsemiş; ülkesini ve tüm dünyayı ilgilendiren sorunlara duyarlı; problem çözebilen, ka-

rar verebilen ve vatandaşlık sorumluluğunun gerektirdiği katılım becerilerini kazanmış bireyler yetiştirilmesini 

amaçlamaktadır (Yaşar, 2008, 237). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı’nda değer; bir sosyal grup veya 

toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından 

doğru ve gerekli oldukları kabul edilen orta düşünce, amaç temel ahlaki ile ya da inançlar olarak tanımlanmak-

tadır İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Programında değerlerin özelliklerini şu şekilde sıralamıştır (MEB, 2009):

Değerler toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birleştirici olgulardır. Toplumun sosyal ihtiyaçlarını 

karşıladığına ve bireylerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçütlerdir. Sadece bilinç değil duygu ve heyecanları 

da ilgilendiren yargılardır. Değerler bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren güdülerdir. Değerlerin 

normlardan farkı normlardan daha genel ve soyut bir nitelik taşımasıdır. Değer normu da içerir. Sosyal Bilgiler 

dersi programdaki değerlerin öğrencilere kazandırılması konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak 

bu değerlerin hangi yöntemlerle öğrencilere daha etkili kazandırılacağına yönelik bir araştırma yapılmamıştır. 

Bu çalışmanın, İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde düz anlatım yöntemi ve sosyodrama tekniğinin öğrencilerin 

değer kazanımlarındaki etkilerinin incelenmesi bağlamında faydalı olabileceğinden önem taşımaktadır. 

Öğretim yöntemleri içerisinde en çok kullanılan yöntemlerden biri olan düz anlatım yöntemi, sözlü ileti-

şimin ön planda olduğu bir yöntemdir. Düz anlatım yönteminde öğrenciler pasif dinleyici konumundadırlar. 

Öğretmen bu yöntemde öğrencilere değerleri anlatarak kazandırmaya çalışmaktadır. Her derste az ya da çok 

anlatma yöntemine başvurulabilir. Önemli olan bu yöntem kullanılırken pasif dinleyici olan öğrencilerin derse 

karşı ilgilerini ve dikkatlerini canlı tutmaktır. Öğrencilerin aktif öğrenmeyi gerçekleştirdiği bir teknik olan sos-

yodrama da, bir grup bireyin bir sosyal problemle ilgili bazı rolleri paylaşarak izleyiciler karşısında gerçek hayatta 

olduğu gibi oynamalarıdır. Sosyodrama tekniğinde dersin konusu ile ilgili günlük hayattan bir problem seçilir. 

Sosyodrama, herkesin sahip olabileceği varsayılan ortak rollerde bireye yardımcı olmayı amaçlar. Bu hedef sos-

yodrama süreci içinde sırasıyla şöyle gerçekleştirilir (Taner, 2005, s.77);

• Yaşamda varolan rollerin farkına varılması

• Amaçların seçimi

• Davranışların günlük yaşama uyarlanması

• Değerlendirme

Belirtilen süreç içinde, kişinin yaşamda oynadığı rolün farkına ve bilincine varması, bunun yanında kişinin 

kendi problemlerini görebilmesi, bireyin kendisini doğru davranışa götürecek amaçlarını belirlemesi, seçmesi, 

bu seçtiği amaçları davranışa dönüştürerek yaşam uyarlamalarını yapması, beceriler kazanması, davranışların 

geçerli olup olmadığını gözlemesi, aksaklıklar ortaya çıkarıyorsa yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Sosyod-

rama tekniğinde öğretmen değerleri öğrencilere sosyal problemler ve bu problemlerin çözüm yolları ile kazan-

dırmaya çalışmaktadır. 
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Bu çalışmanın amacı düz anlatım yöntemi ve sosyodrama tekniğinin İlköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin Sos-

yal Bilgiler dersinde değer kazanımları üzerindeki etkisini incelemektir. 

Araştırmanın evrenini Malatya kent merkezindeki resmi ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Araştırma 

2012- 2013 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında Malatya kent merkezine bağlı bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. 

Bu çalışmanın uygulaması 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yapılmıştır. Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı’nda öğren-

cilere kazandırılması öngörülen; adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, 

dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, sağlıklı olmaya önem verme, say-

gı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerinin öğretimi deney gruplarındaki öğren-

cilere sosyodrama tekniği, kontrol gruplarındaki öğrencilere düz anlatım yöntemi ile yapılmıştır. Öğrencilere 

düz anlatım yöntemi ve sosyodrama tekniği ile öğretimin 2 hafta yapılmıştır. Bu çalışmada deneysel araştırma 

desenlerinden, Solomon araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmada tam deneysel model kullanılmış olup bir 

araştırmada, değişkenleri ölçebilmek ve bu değişkenler arasındaki sebep- sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak için 

deneysel yöntem kullanılır. Bir araştırmacının amacı, araştırdığı konuyu ‘neden’ sorusu ile ve “sebep-sonuç” ilişki-

si ile irdelemekse, bu amaçla kullanılabilecek en uygun araştırma yöntemi deneysel yöntemdir (Çepni, 2005, 52). 

İki deney ve iki kontrol grubundan oluşan Solomon dörtlü grup modelinin seçildiği araştırmada, gruplar yansız 

olarak oluşturulmuştur. Bu dört gruptan ikisi deney, ikisi de kontrol grubu olarak kullanılmıştır.  Solomon dört 

grup modeli, iç ve dış geçerliği birlikte koruyan en kuvvetli deneme modelidir. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak akademik başarı testi kullanılmış olup akademik başarı testi öğrencilerin değerleri hangi ölçüde bildiğine 

yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Araştırmada verilerin analizini sağlamak için öncelikle deney ve kontrol grupları öğrencilerinin gruplarına 

göre denkliği incelenecek bu amaçla, ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t-testi kulla-

nılmıştır. Deney ve kontrol grupları öğrencilerinin, son test puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farkın 

olup olmadığını belirlemek üzere bağımlı gruplar için t testi, bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır.  

Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğrencilerin adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, 

bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, sağlıklı ol-

maya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerini düz anlatım yön-

temine göre sosyodrama tekniği ile daha iyi kavradığı bulunmuştur. Sonuç olarak öğretimde öğrenci merkezli 

yaklaşımların kullanılması değerlerin daha iyi kazandırılmasını sağlayabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Düz anlatım yöntemi, sosyodrama tekniği, değerler eğitimi, Sosyal Bilgiler dersi.
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Özet

Vatandaşlık eğitiminin Türk eğitim sisteminde planlı bir biçimde yer alması Tanzimat Dönemi’yle başlar. 

Cumhuriyet döneminde ise yurdunu seven, vatandaşlık sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek Türk milli eği-

timinin genel amaçları arasında yer almıştır. Ülkemizde insan hakları ve demokrasi eğitimi daha önce Yurttaşlık 

Bilgileri, Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık Bilgileri ve son olarak Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi , Vatandaşlık ve 

Demokrasi eğitimi ve insan hakları yurttaşlık ve demokrasi gibi dersleri içinde verilmiştir. 

Yeni program(2010) ile Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi için hazırlanan öğretim programında; programı-

nın amacı, yapısı, temel yaklaşımı, uygulanması ve kazandırılmak istenen temel beceri ve değerler yer almak-

tadır. Bu araştırma da ise programa göre belirlenen kategoriler içerisinden, öğrencilere kazandırılmak istenen 

değerler incelenmiştir. Öğretim programına göre öğrencilere kazandırılmak istenen 19 değer yer almaktadır. 

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılmak

istenen değerler şunlardır:

1. Dayanışma

2. Hoşgörü

3. Sorumluluk

4. Sevgi

5. Saygı

6. Yardımseverlik

7. Diğerkâmlık

8. Barış

9. Onur

10. Adil olma

11. Özsaygı

12. Paylaşma

13. Vatanseverlik

14. Özgürlük

15. Uzlaşma

16. Eşitlik

17. Farklılıklara saygı duyma

18. Kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık

19. Millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma 
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Türkiye’de vatandaşlık bilgisi ya da vatandaşlık ve insan hakları vb. derslerin bazı dönemlerde eğitim prog-

ramlarında yer aldığı görülmekle birlikte, vatandaşlığın disiplinler arası bir konu olarak okullarda her zaman yer 

aldığını söylemek olasıdır (Çayır ve Gürkaynak, 2008). Tek başına okul ve eğitimin bireylerin vatandaşlık algılarını 

belirlemesi elbette mümkün değildir ancak okul bu konuda önemli bir etkiye sahiptir. 

Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencinin öğrenme yaşantılarına yön veren ve okullarda en 

çok kullanılan öğretim aracının ders kitapları olduğu söylenebilir(Kılıç ve Seven, 2002). Millî Eğitim Bakanlığı, 

Ders Kitapları Yönetmeliği’nde ders kitabını; “her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kulla-

nılacak olan, konuları öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı eser” 

olarak tanımlamaktadır (Millî Eğitim Bakanlığı -MEB, 1995).  Bu bağlamda araştırma; Vatandaşlık ve Demokrasi 

Eğitimi dersi için Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan öğretim programında(2010) yer alan 

öğrencilere kazandırılmak istenen değerlerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen ders ve çalışma 

kitabında ne ölçüde yer verildiğini ölçmek amacıyla yapılmıştır.

Ders kitapları incelenirken araştırılması hedefl enen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyal-

lerin analizi yapıldığı için nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yapılmıştır. Dokuman inceleme-

sinde örneklemin tekniği; amaçlı örnekleme tekniklerinden, doğrulayıcı veya yanlışlayıcı durum örneklemesidir. 

Böylelikle olgu ve olaylar keşfedilerek açıklanmış ve hâlihazırda yapılmış çalışmalara ve sonuçlara derinlik ka-

zandırılmıştır (Yıldırım, Şimşek; 1999). 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulması uygun görülen Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders ve ça-

lışma kitabı ile Sosyal Bilgiler öğretmen adayları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Dokümanda ince-

lenen değerler için Nvivo 8 paket programı kullanılarak kelime sıklık listesi oluşturulmuştur. Elde edilen veriler 

içerik analiz yöntemi ile programda yer alan temalara göre kategorize edilerek yüzde dağılımları şeklinde de-

ğerlendirilmiştir. 

Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders ve çalışma kitabına kazandırılmak istenen değerlerin yansıtılıp yan-

sıtılmadığı şeklinde olduğundan bir durumun teyit edilmesi söz konusudur. Bu sebepten dolayı çalışmamızda 

bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır(Yıldırım, Şimşek; 1999).

Daha sonra ise verilerin analiz sonuçları yarı yapılandırılmış mülakatlar şeklinde öğretmen adaylarına su-

nulmuştur. Öğretmen adayları yüzde dağılımlarını gösteren kelime sıklık listesindeki oranlar hakkında görüş 

bildirmişlerdir. 

Araştırmamızda da uygulamada olan program içeriğinde geçen toplam 19 değerin ders kitabında kulla-

nım sıklıkları incelenmiştir. Toplam 19 değer kendi içinde değerlendirilerek yüzdeleri hesaplanmıştır. Elde edilen 

veriler öğretmen adaylarına sunularak oranlar ve çalışma kitabına yansımaları hakkında görüşleri alınmıştır.
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Tablo1. Değerlerin temalara göre dağılım oranları

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Vatandaşlık ve Demokrasi 

Eğitimi Dersi Öğretim Programı tematik yaklaşımla hazırlanmıştır. Programda dört tema yer almaktadır. Elde 

edilen veriler temalara göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Her İnsan Değerlidir adlı birinci temada, insan haklarıyla ilgili uluslar arası belgelerde yer alan insanın de-

ğeri ve onurunun korunması, insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi, bireysel farklılıklar ve bu farklılıkların 

birlikte yaşamak için gerekliliğine yer verilmektedir. Bu temada programda yer alan onur, bireysel farklılıklar 

ve kültürel farklılıklar gibi kazanımlar ön plana çıkmaktadır. Değerler kendi arasında değerlendirildiğinde onur 

değeri için %15.7,farklılıklara saygı duyma, değerler arasında ise %10.5 oranında yer verilmiştir. Kültürel mirası 

yaşatmaya saygı duymaya hiç yer verilmemiştir. Oranların düşük olması veya yer verilmemesi dikkat çeker ni-

teliktedir.

Demokrasi Kültürü temasında, demokrasi ve demokratik tutumlar vurgulanmaktadır. İkinci temayı ince-

lediğimizde de, eşitlik ve işbirliği kavramları ön planda tutulmaktadır. Araştırmada bu kavramlara paralel olarak 

belirlenen yardımseverlik değerlerine yer verilmezken, eşitlik değerinin tema içerisinde %42.1 oranında kulla-

nıldığını görmekteyiz.  

Hak ve Özgürlüklerimiz temasında, insan hak ve özgürlükleri vurgulanmaktadır. Bu temada ön plana 

çıkan özgürlük kavramıdır. Bu değer için tema içerisinde değerlendirildiğinde %15,7 oranında kullanılmıştır.

Görev ve Sorumluluklarımız adlı son temada ise birlikte yaşam alanlarının demokratikleşmesi için birey-

lere düşen görev ve sorumluluklar ön plana çıkarılmıştır. Son temada dikkat çeken kavramlar ise sorumluluk, 

onur, saygı, adalet ve eşitlik kavramlarıdır. Bu kavramlara paralel olarak değerler arasında incelendiğinde ise 

sorumluluk %36.8, onur ve saygı %21.1, adalet değeri için de %10.5 oranında kullanıldığı görülmektedir. Bu 

oranlar incelendiğinde sorumluluk değerinin oranı diğer temalara nispeten daha yüksek olması temada veril-

mek istenen kazanımlarla örtüşmektedir. 
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Her tema için ayrı ayrı incelenen kelime sıklık oranlarının temalarda kazandırılmak istenen kazanımlar için 

düşük olduğu söylenebilir. Toplam 19 değerin kendi arasındaki kullanım oranları değerlendirildiğinde de öğre-

tim programının kitap içeriğine yansımaları yetersiz olarak görülebilir. Bu değerlerin ders kitabına yansımaları 

kadar çalışma kitabında da ne derece yer verildiği oldukça önemlidir. Öğretmen adaylarımıza bu değerlerin 

Çalışma kitabına yansımalarını değerlendirmeleri üzere sorular yöneltilmiştir. Bu sorular değerlere yönelik et-

kinliklerin verimliliği, etkinliklerin dersin amacına uygunluğu, hangi değerlerin sıklıkla veya daha az yer verildiği 

hakkında görüş alınmak üzere hazırlanmıştır.

Elde edilen veriler ışığında yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarda kazandırılması gereken 19 değere 

ders kitabında yeterince yer verilmediği öğretmen adaylarımızın ortak görüşüdür. Öğretmen adaylarımızın ifa-

de ettikleri diğer ortak görüş ise; öğrencilerin değerleri pekiştirmeleri adına çalışma kitabında yer alan değerle-

rin ders kitabına nispeten daha fazla üzerinde durulduğu şeklindedir. Adaylarımıza göre etkinliklerde sıklıkla yer 

verilen milli ve manevi değerlere duyarlı olma, saygı, dayanışma, sorumluluk, barış, onur ve eşitlik değerleridir. 

Vatanseverlik, adil olma, özsaygı, paylaşma, özgürlük ve diğerkamlık değerlerinin diğer diğerlere oranla daha 

az yer verildiği ortak görüşlere ilave edilmiştir. Araştırmamızda bu değerlerin ders kitabına da yansımalarının 

yetersiz olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Daha önce yapılan araştırmalar ışığında ders kitaplarında nitelikle ilgili 

bir takım yetersizliklerin olduğu söylenebilir. Arıkan (2002), Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Eğitim 

Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi adlı araştırmasında, Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi dersi eğitim programını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırma 

sonucunda, öğretmenler programa yer alan amaçların tam olarak gerçekleşmediği, içeriğinin yeterli olmadığı 

bulgularına ulaşılmıştır.  Gürbüz(2006)’ün vatandaşlık bilgisi dersi için yaptığı çalışmada da, özellikle demokrasi, 

özgürlük, eşitlik kavramlarının gerekli materyaller kullanılarak öncelikle okul ve çevrenin karşılıklı etkileşimi ile 

bilinç kazanma konusunda daha etkili olacağını belirtmiştir. 

Öğretim programları hazırlanırken ya da öğretim tasarlanırken, içerik olarak öğrencinin ayrıntı öğrenmesi 

yerine, temel kavram ve ilkeleri öğrenmesi hedefl enirse, öğrencinin problem çözerek öğrenmesi, başka bir de-

yişle öğrenmeyi öğrenmesi sağlanırsa, bilgi ötesi öğrencinin yeni öğrenmelerine etkin kaynak oluşturur (Ülgen, 

2001, 121).

Araştırmamızda yer alan diğerkâmlık kavramının öğretmen adaylarınca sıklıkla anlamını sorması kav-

ramların anlamlarını bilmediklerinin göstergesidir. Kavramların anlamlarını doğru bilmenin yanı sıra, öğretim 

programında yer verilen değerlerin orantılı şekilde yer verilmesi gerekmektedir. Fakat bu araştırmada kelime 

sıklığına göre elde edilen sonuçlara göre öğretim programında kazandırılmak istenen değerler arasından yar-

dımseverlik, diğerkâmlık, özsaygı ve paylaşma değerlerinin ders kitabında doğrudan yer verilmediğini; bu de-

ğerlerin çalışma kitabında farklı örnekler ile öğrencilere dolaylı olarak aktarıldığını ifade etmişlerdir. Dayanışma, 

sorumluluk, saygı, barış, özgürlük, eşitlik, kültürel mirası yaşatmaya duyarlık, milli, manevi ve evrensel değerlere 

duyarlı olma ve özgürlük değerlerinin diğer değerlere göre oranlılarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Yapılan mülakatlarda da bu değerlerin kullanım sıklıkları ve diğer değerlere göre oranlarının daha yüksek ol-

duğu ortak görüşüne ulaşılmıştır. Hoşgörü, sevgi, adil olma, vatanseverlik, uzlaşma ve farklıklara saygı duyma 

değerlerinin ise diğer değerlere nispeten daha az yer verildiği araştırmamızda elde edilen sonuçlarındandır. Öğ-

retmen adaylarımız da hem ders kitabında hem de çalışma kitabında bu değerlere yeterince yer verilmediğini 

ifade etmişlerdir. Fakat öğretmen adaylarına göre bu değerler için ilave etkinlikler düzenlenerek bu eksikliğin 

giderilebileceği ortak görüşlerdendir.

Öğretmenler çoğu zaman, çeşitli kaynaklardan yararlanarak kendi örneklerini ve materyallerini hazırlamak 

ve bunları kavramın hem doğru hem yanlış örneklerinin niteliklerini açıkça gösterecek şekilde düzenlemek zo-

rundadır (John ve Weil,1996). Materyal olarak sıklıkla kullanılan ders kitabı dışında farklı materyaller geliştirmek 

öğretmenlerimizin sorumluluğunda olması düşünülebilir. Bu ders için farklı materyaller kullanmak kalıcı öğren-

meleri sağlayan önemli faktörlerden sayılabilir. 

Anahtar kelimeler: Vatandaşlık ve Demokrasi eğitimi, Vatandaşlık öğretim programı, Vatandaşlık  ders 

kitabı.



115

Bildiri Özetleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının 4+4+4 Eğitim Sistemine Yönelik Görüşleri

Oğuz GÜRBÜZTÜRK

İnönü Üniversitesi, oguz.gurbuzturk@inonu.edu.tr

Başak KASA

İnönü Üniversitesi, basak.kasa@inonu.edu.tr

Yasemin ERSÖZ

İnönü Üniversitesi, yasemin.ersoz@inonu.edu.tr

Özet

Eğitim sistemleri bir ülkenin geleceğini inşa eden, toplumun gelecek nesillerinin yetiştirilmesine hizmet 

eden önemli bir yapıtaşıdır. Bu nedenle ülkeler eğitim alanındaki gelişmeleri, ihtiyaçları, toplumun beklentilerini 

temel alarak, eğitim sistemlerini sürekli değerlendirip geliştirirler ve bu çerçevede sistemde güncellemelere, 

yeniliklere yer verirler. Ülkemizde son olarak kamuoyunda 4+4+4 eğitim sistemi olarak bilinen 12 yıllık zorunlu 

eğitim sistemine ilişkin düzenlemeler (6287 sayılı yasa), 20 Şubat 2012 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulup 

30 Mart 2012 tarihinde kabul edilmiş ve 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü-

rürlüğe girmiştir. Yeni eğitim sistemiyle ilgili değişiklikleri kapsayan “6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 

sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu üzerinde bir takım değişikler yapılmıştır. 

Daha öncesinde 16.08.1997 tarihli ve 4306 sayılı kanunla Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişik-

likler sonucunda zorunlu eğitim süresi 5 yıldan 8 yıla çıkarılarak bu eğitim “kesintisiz” olarak günümüze dek 

uygulanagelmiştir. Ancak kırsal kesimde kesintisiz eğitim nedeniyle pek çok okulun işlevsiz kalması, küçük yaş-

lardaki bazı çocukların taşımalı eğitimden dolayı sıkıntılar yaşaması gibi durumlar bu uygulamada karşılaşılan 

sorunlardandır. Ayrıca kesintisiz eğitime geçilmesiyle birlikte okul ve sınıf ortamının gereğine uygun düzenlen-

memesi bazı aksaklıklara sebebiyet verebilmektedir. Örneğin sabahçı ve öğleci şeklinde ikili öğretim yapılan 

okullarda bir sınıfta sabah 2. sınıf öğrencileri eğitim görürken öğleyin 7. sınıf öğrencisi eğitim görmektedir. Bu 

da sınıfl arın öğrenci seviyesine uygun olarak düzenlenememesine yol açabilmektedir. Aynı durum okul ortamı 

için de geçerlidir. 

Gelişmiş ve çağdaş olarak kabul edilen G-8 ülkelerinin hiç birinde 8 yıllık bir kesintisiz eğitim söz konusu 

değildir. Örneğin, Kanada (6+3), Fransa (5+4), Almanya (4+6), İtalya (5+3), Japonya (6+3), Rusya (4+5), İngiltere 

(6+3), ABD (4+4 ya da 6+3) ilk ve ortaokulu kapsayan eğitim sistemini iki kademeli olarak uygulamaktadır. Avru-

pa Ülkeleri Eğitim Sistemleri ve Politikaları Ağının “2011-2012 Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı” isimli raporuna 

göre gelişmiş ülkelerin tamamında ilkokul dört ila altı yılı kapsamaktadır ve ortaokul ayrı bir kademedir. Bununla 

birlikte UNESCO’nun uluslararası eğitim sınıfl amaları standartları raporu olan “International Standard Classifica-

tion of Education (ISCED) 2011”de üniversite öncesi eğitim dört kademeye ayrılmakta ve birinci kademe 4-6 yıl 

arasında değişmektedir. Fakat ilköğretimin birinci kademesinde 4-6 yıl eğitimden söz ederken gelişmiş ülkelerin 

okul öncesi eğitimlerindeki okullaşma oranı da dikkate alınmalıdır. 

Eğitim sistemine getirilen yeni yapılanmada öngörülen bazı değişiklikler ise kamuoyu ve eğitim çevrele-

rinde tartışma konusu oluşturmuştur. Örneğin, okul öncesi eğitimindeki olumlu ivmenin sekteye uğrayacağı 

düşüncesi, okula başlama yaşının 66 aya çekilmesi, seçmeli ders olarak sadece iki derse vurgu yapılması, öğ-

rencilerin dördüncü sınıftan sonra ortaokula devam etmesi gibi konular akıllarda bazı soru işaretlerine neden 

olmuştur. Özellikle 2011-2012 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğretmen adayları bu sisteme yönelik tam 

bir bilgiye sahip değillerdir. Bu bağlamda yeni eğitim sisteminin ilk yılında meslek hayatına başlamaları muhte-

mel olan sınıf öğretmeni adaylarının sistem hakkında neler bildikleri, bildiklerinin ne kadar gerçeği yansıttığı, 

kendi bakış açılarına göre yeni eğitim sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri gibi konuların araştırılması önem 

taşımaktadır.
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2012-2013 eğitim-öğretim yılında 12 yıllık zorunlu eğitimin uygulanmaya başlayacağı ve söz konusu öğ-

rencilerin de meslek hayatına bu süre zarfında atılacakları düşünüldüğünde, öğretmen adaylarının görüşleri 

akademik anlamda önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğret-

menliği dördüncü sınıf öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda 4+4+4 eğitim sistemini değerlendirmektir. Bu 

temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara kapsamlı bir biçimde yanıt aranacaktır:

Sınıf öğretmeni adaylarının 4+4+4 eğitim sistemi hakkındaki olumlu görüşleri nelerdir?

Sınıf öğretmeni adaylarının 4+4+4 eğitim sistemi hakkındaki olumsuz görüşleri nelerdir?

Sınıf öğretmeni adaylarının 4+4+4 eğitim sistemi hakkındaki “olumlu” ve “olumsuz” olarak belirttikleri 

maddeler gerçeği yansıtmakta mıdır?

Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2011-2012 eğitim-öğre-

tim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programının dördüncü sınıfında öğrenim gö-

ren öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu bağlamda hedefl enen bütün katılımcılara ulaşılmış, toplam 157 sınıf 

öğretmeni adayından veri toplanmıştır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu anket uygulanmıştır. 

Ankette öğrencilerden 4+4+4 olarak bilinen yeni eğitim sisteminin kendi bakış açılarına göre olumlu ve olum-

suz yönlerini belirtmeleri istenmiştir. Veriler NVivo paket programı ile değerlendirilmekte olup, öğrenci görüşle-

riyle elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenecektir.

Araştırmanın veri analizi devam ettiğinden, araştırmadan elde edilen bulgular alt problemlere dayalı ola-

rak temalar ve alt temalar halinde, örneklerle desteklenerek verilecektir. Ancak şu aşamaya kadar ki analiz edilen 

veriler değerlendirildiğinde; yeni eğitim sistemi içinde yer alacak olan öğretmen adaylarının sistem hakkında 

kısmen bilgiye sahip olduğu, bazı öğretmen adaylarının “olumlu” olarak ifade ettiği maddelerin bazı öğretmen 

adaylarına göre “olumsuz” olarak algılandığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ortaya çı-

kacak sonuçlar,  maddeler halinde verilecek ve sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: 4+4+4 eğitim sistemi, 12 yıllık zorunlu eğitim, sınıf öğretmeni adayları
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Özet

Toplumları ve çevreyi her türlü açıdan etkileyen afetler, üzerinde yaşadığımız dünyamızın bir gerçeğidir. 

Dünyanın farklı yerlerinde farklı zaman ve türlerde doğal afetler yaşanmakta ve sosyal, ekonomik ve kültürel 

gibi pek çok açıdan insanları etkilemektedir. Ülkemiz de doğal afetler açısından son derece riskli bir yapıdadır. 

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafi konum itibariyle deprem kuşakları üzerinde bulunması ülkemizde sık sık dep-

remlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bunun yanında yeryüzü çeşitliliği, farklı iklimlerin ve ekstrem durum-

ları yaşanması, bu konuda afet bilincinin ve afet eğitiminin yeterli düzeyde olmaması ülkemizdeki afetlerin et-

kisini artırmaktadır.  Afet bilinci ve afet eğitimi, çevreye duyarlı ve çevreyle uyumlu insan profilinin oluşmasında 

eğitimin ve eğitim programlarının büyük rolü vardır. Bu açıdan bakıldığında coğrafya dersi, çevreyi tanıyan, 

sorumluluklarının ve sınırlarının farkında olan, doğal afet bilincine sahip bireylerin yetişmesi açısından önem-

li bir derstir. Bu araştırmanın amacı ortaöğretim 9,10 11 12 sınıfl arında Coğrafya Dersi Öğretim Programında; 

Doğal Afetlere ilişkin öğrenme alanlarının,  kazanımların, etkinliklerin, becerilerin, değerlerin,  ölçme ve değer-

lendirme tekniklerine yer verildiği ve ne oranda olduğunu belirlemektir. Doküman analizi inceleme yönteminin 

kullanıldığı bu araştırmada, uygulanmakta olan Coğrafya Dersi Öğretim Programı temel alınarak programda 

Doğal Afetlere ilişkin doğrudan ve dolayı olabilecek ifadeler aranmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemi 

kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın geçerliliği ve güvenirliği açısından amaçta belirlenen ögeler üç alan 

uzmanı ve bir eğitim programcısı tarafından incelemiştir.

Araştırmada elde dilen bulgular problem durumuna verilen araştırma sorunlarındaki sıraya göre açıklan-

mıştır. 

Coğrafya Dersi Öğretim Programında Doğal afetlere ilişkin doğrudan ve dolaylı olabilecek toplam kazanım 

sayısı 96’dır. Toplam kazanımların  %77,4’ ünün 9. sınıf % 63,8’ inin 10. sınıf, % 65,8’ inin 11. sınıf % 56,4’ ünün ise 

12. sınıf düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan doğal afetlere ilişkin kazanımların en fazla 9. (f=24) 

ve 11. (f=27) sınıfl arda olduğu anlaşılmaktadır. Ancak doğal afetlere ilişkin kazanımların dağılımının sınıf seviye-

sine göre tutarlılık göstermediğini anlaşılmaktadır. Doğal afetlere ilişkin kazanım oranlarının 12. sınıfta en düşük 

seviyede olduğu gözlenmektedir.

9.sınıfta “Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi anlamlandırır” kaza-

nımı dolaylı olarak doğal afetlere ilişkin olabilecek bir kazanım niteliğindedir. Çünkü doğal afetlerin oluşumun-

da, doğal unsurlarla beraber insan faaliyetleri de etkilidir. Şahin ve Sipahioğlu’na göre havanın doğal yollarla ya 

da insanların çeşitli etkinlikleri sonucu atmosfere karışan katı, sıvı, gaz halindeki kirleticilerin etkisiyle fiziksel 

kimyasal ve biyolojik özeliklerin değişerek insan ve diğer canlılar ile cansız varlıkları olumsuz yönde etkileyebi-

lecek duruma gelmesi hava kirliliğine neden olur. Bu olay can ve mal kaybına neden olması halinde doğal afet 

olarak değerlendirilir. Yine fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere verilen maddeler ile atmosferde çeşitli ne-

denlerle oluşan bazı kanserojen maddeler insan yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir (Şahin ve Sipahioğlu, 

2003:410). Yine doğa-insan etkileşimi açısından bakıldığında arazinin yanlış kullanımı da afete dönüşebilir. Ara-

zinin plansız ve bilinçsiz şekilde kullanılması çevreyi ve insanı olumsuz yönde etkilemekte, doğal denge bozul-

makta ve çevre sorunları yaşanmaktadır (MEB,2011:221). Çünkü bunlar hem insan hatalarına ve etkilerine, hem 

de doğal olaylara bağlı olarak meydana gelebilmektedirler, ekolojik dengeyi bozarak önemli çevre sorunlarına 

da yol açmaktadır (Güler,1994). Dolayısıyla bu tür etkiler doğal afetlerin meydana gelme sıklığını ve etkisini 

artırmaktadır. 
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10. sınıfta “Levha tektoniği kuramı ile deprem kuşaklarının ve volkanların dağılışını ilişkilendirilir” kazanımı 

doğrudan doğal afetlere ile ilişkilidir. Çünkü levha tektoniği, doğal afet türlerinden biri olan yer kökenli doğal 

afetler grubu içerisindedir. Dünyada görülen depremlerin %90’nı tektonik kökenlidir. Bu tip depremler levha 

sınırlarında ve yakınlarında meydana gelir (Şahin ve Sipahioğlu, 2003:35). Nitekim ülkemizde görülen deprem-

lerin tamamına yakını yer kabuğu hareketleri ile ilgidir. Ülkemiz kuzeyde Avrasya, güneyde Arabistan levhası 

arasında yer almaktadır. Bu iki levha arasında sıkışan Anadolu yarımadasında gerileme ve sıkışmaya bağlı alarak 

yoğun bir şekilde enerji birikmektedir. Bu enerjinin fay hatlarında açığa çıkmasıyla depremler gerçekleşir (MEB, 

2011: 130). 

11. sınıfta” Örnek incelemeler yoluyla teknolojik değişimleri çevresel sonuçları açısından analizi eder” ka-

zanımı programda dolaylı olarak doğal afetlere ile ilgili olabilecek bir kazanımdır. Çünkü teknolojinin gelişmesi 

ile insanın çevre üzerindeki etkisi artmıştır. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar insan-

ların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları içindir. Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çünkü 

çevreye zarar veren, çevreyi koruyan, aynı zamanda onu geliştiren ve değiştiren insandır. Endüstriyel afetler 

önemli bir kimyasal etkilenme nedenidir. 1976 yılında İtalya’da Seveso kentinde bir kimyasal madde fabrikasının 

patlaması sonucu havaya saçılan dioksin 100,000 hayvanın ölümüne neden olmuştur (Güler, 1994). Yine 1986 

yılında meydana gelen Çernobil faciası da bu tür afetlere örnek olarak verilebilir. İnsanoğlu doğal afetlerden 

korunmak ve yıkıcı etkisini azaltmak için günümüz insanları ilk dönemlere göre doğal afetlere karşı daha hazır-

lıklı olmanın yollarını bulma çabası içerisindedir. Fakat bu önlemler yeterli olmamıştır. Teknolojinin gelişmesi ile 

doğal afetlerin etkisini tamamen ortadan kaldırılamamış, ancak insanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltmıştır 

(MEB, 2011:220). Ancak bazı olaylar kullanılan teknoloji ne kadar yüksek olursa olsun tehlikeli olabilmektedir. 

Kasırgalar, fırtına ve siklonlar, su baskınları ve depremler gelişmiş ülkelerde can ve mal kayıplarına yol açmakta-

dır. Ancak olayın derecesine göre ortaya çıkan zarar daha az oranda olmakta ve kullanılan teknoloji afet sonucu 

ortaya çıkan hasarın artımına neden olabilmektedir (Güler, 1994).

12. Sınıfta“ doğa süreçlerinin ekstrem durumlarına ait örneklerden yaralanarak bunların oluşumlarını ve 

doğa süreçlerine olan etkilerini değerlendirir” kazanımı doğal afetlerle ilişkili bir ifadedir. Çünkü insan ve diğer 

canlıların yaşamını sürdürebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi iklim ve çevre koşullarının elverişli ol-

ması ile mümkündür. Doğal ortamda görülebilen ekstrem(uç, aşırı) olayların yaşanması canlıların yaşamı üze-

rinde çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle sıcaklık, nem, rüzgâr, basınç, don, kar ve tipi gibi atmosferik 

değişkene karşı canlıların fizyolojik bir tepkisi vardır. Örneğin yüksek ve düşük sıcaklıklar insanlar üzerinde klinik 

sendromlara, fizyolojik streslere, hastalıklara ve hatta ölümlere bile neden olmaktadır. ABD ve Avrupa da yapılan 

araştırmalara göre ekstrem durumlarda ölüm oranlarının, özellikle de hastalardaki ölüm oranlarında %50 artış 

olduğu tespit edilmiştir(Şahin ve Sipahioğlu, 2003).  

Doğal afetlere ilişkin kazanımların coğrafya dersi öğretim programında sınıf düzeylerine ve öğrenme alan-

larına göre dağılımı incelendiğinde, doğal afetlere ilişkin kazanımların en çok 9. Sınıf (f=24 %77,4) düzeyinde 

olduğu görülmektedir. En az kazanım ise 12. Sınıfta (f=22 %56,4) olduğu tespit edilmiştir. Öğrenme alanları 

açısından bakıldığında ise kazanımların en çok “Çevre ve Toplum” (f=31 %100) öğrenme alanın da olduğu tespit 

edilmiştir. En az ise “Küresel Ortan: Bölgeler ve Ülkeler”(f=5 %23,8) öğrenme alanında olduğu görülmüştür. 

Öğrenme alanları açısından ise “Doğal Sistemler” öğrenme alanında doğal afetlere ilişkin kazanım oranları 

en çok 11. Sınıfta (f=4 %100) ve 12. Sınıfta (f=3 %100) olduğu görülmüştür. Örneğin 9. Sınıfta; “Dünya’nın tekto-

nik oluşumundaki değişim ve sürekliliğe kanıtlar gösterir” ve “jeolojik zamanların özelliklerini tektonikle ilişki-

lendirerek açıklar” kazanımları doğal afetlerle doğrudan ilişkili iken, “hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri 

açısından karşılaştırır” kazanımı da doğal afetlerle dolaylı olarak ilişkilidir. 10. Sınıfta; “levha tektoniği kuramı ile 

deprem kuşaklarını ve volkanların dağılışını ilişkilendirir” kazanımı doğrudan doğal afetlerle ilişkilidir. 11. Sınıfta; 

“ekosistemi oluşturan unsurlar ile madde döngüsü ve enerji akışı arasındaki ilişkiyi doğal sistemlerin işleyişi açı-

sından sorgular” kazanımı da dolaylı olarak doğal afetlerle ilişkilidir. Yine 12. Sınıfta; “doğa süreçlerinin ekstrem 

durumlarına ait örneklerden yararlanarak bunların oluşumlarını ve doğa süreçlerine olan etkilerini değerlendi-

rir” kazanımı da dolaylı olarak doğal afetlerle ilişkili bir ifadedir.
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“Beşeri Sistemler” öğrenme alanında 9,10,11 ve 12. Sınıfl arda doğal afetlere ilişkin kazanımlar bulunmak-

tadır. Örneğin 9. Sınıfta “yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörleri geçmişten günü-

müze fonksiyonel değişiklikler açısından analiz eder” kazanımı dolaylı, 10. Sınıfta; “tarihi metinler, belgeler ve 

haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur” kazanımı dolaylı, 11. 

Sınıfta; “doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder” kazanımı dolaylı, 

12. Sınıfta; “çeşitli verilerden yararlanarak nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek de-

ğişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur” kazanımları dolaylı olarak doğal afetlerle ilişkili olabilecek kazanımlardır.

“Mekânsal Bir Sentez Türkiye” öğrenme alanında 9,10,11 ve 12. Sınıfl arda doğal afetlere ilişkin kazanımlar 

bulunmaktadır. Örneğin 9. Sınıfta; “ Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirir” 

kazanımı doğrudan, 10. Sınıfta; “Görsel materyalleri kullanarak Türkiye’de yerleşme ve nüfusun dağılışını etkile-

yen faktörler hakkında çıkarımda bulunur” kazanımı dolaylı, 11. Sınıfta; “verilerden ve haritalardan yararlanarak 

Türkiye’deki doğal afetlerin dağılışıyla oluşum şekillerini ilişkilendirir” ifadesi doğrudan,12. Sınıfta; ise “ Ülkemiz-

de bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri açısından analiz eder” kazanımı dolaylı olarak doğal afetlerle ilişkili 

olabilecek bir kazanımdır.

“Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler” öğrenme alanında 9. ve 10. Sınıf düzeyinde doğal afetlere ilişkin doğ-

rudan ve dolaylı olarak kazanım ifadesi bulunmamaktadır. 11. Sınıfta (f=1 %16,6) oranında ve 12. Sınıfta ise (f=4 

%44,4) oranında doğal afetlere ilişkin doğrudan ve dolaylı olarak kazanımlara sahip olduğu tespit edilmiştir.

“Çevre ve Toplum” öğrenme alanında tüm sınıf düzeylerine ilişkin araştırma konusu ile ilişkin kazanımlar 

bulunmaktadır. Bu öğrenme alanında dikkat çeken diğer önemli bir hususta tüm sınıf düzeylerinde doğal afet-

lerle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olabilecek kazanım oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Örneğin 9. 

Sınıfta; “doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkileri ve insanların doğal çevreye uyum süreçlerini karşılıklı ilişkileri 

çerçevesinde analiz eder” kazanımı dolaylı olarak doğal afetlerle ilişkilidir. İnsan ve doğal çevre arasındaki ilişki-

nin analiz edilmesi bu ilişkinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını görme olanağı sağlayacaktır. 10. Sınıfta; “yaşadığı 

alan ile başka alanlardaki doğal afetlerin oluşum nedenleri, şiddetleri, sıklıkları ve insanlara olan etkileri bakı-

mından karşılaştırır.” Kazanımı doğrudan doğal afetlerle ilişkilidir. Yine 10. Sınıfta; “Dünyanın farklı bölgelerinde 

oluşan benzer doğal afetlerin etkilerini, korunma yöntemleri ve planlama açısından karşılaştırır. İfadesi de doğal 

afetlerle doğrudan ilişkili bir kazanımdır. Yine aynı sınıf düzeyinde ve aynı öğrenme alanında doğal afetlerle 

doğrudan ilişkili bir ifade olan şu kazanım “doğal afetlere neden olan uygulamalara korunma yollarını ilişkilendi-

rir.” da insan faaliyetlerinin doğal çevrede ne gibi afetlere sebep olacağının analiz edilmesi açısından son derece 

önemlidir. 11. Sınıf düzeyinde ise; “doğal kaynakların kullanımındaki farlı tutumları, “mekânsal etkileri” ve “çev-

reye duyarlılık” açısından sorgular ifadesi dolaylı olarak doğal afetlerle ilişkilidir. Yine aynı sınıf düzeyinde“ örnek 

incelemeler yolu ile teknolojik değişimleri çevresel sonuçları açısından analiz eder” kazanımı ve “küresel çevre 

sorunlarının oluşumunda insan faaliyetlerinin etkilerini sorgular” kazanımı, “örneklerden yararlanarak etkili arazi 

kullanma uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir.” gibi kazanımlar doğal afetlerle dolaylı ola-

rak ilişkilidir. 12. Sınıfta; “doğal afetlere ilişkin farklı uygulamaların yeterliliğini değerlendirir.” kazanımı doğrudan 

doğal afetlerle ilişkilidir. Yine aynı sınıf düzeyinde ve öğrenme alanında ki şu kazanımlar “doğal çevreyi koruma-

ya yönelik alınan önlemlerin ve projelerin mekâna etkilerini değerlendirir” kazanımı, “verilerden yararlanarak 

doğa kaynaklı riskler hakkında çıkarımlarda bulunur” ifadesi ve “günümüz çevre sorunlarına ait senaryoları olası 

etkileri açısından değerlendirir” kazanımları doğal afetlerle dolaylı olarak ilişkilidir. 

Coğrafya dersi Öğretim Programında kazanımların hangi tür etkinliklerle gerçekleştirileceği ilişkin veriler 

aşağıdadır.

Coğrafya Dersi Öğretim Programında toplam etkinlikler içerisinde doğal afetlere ilişkin etkinlik oranları 

verilmiştir. Coğrafya Dersi Öğretim Programında etkinliklerin sınıf düzeylerine göre dağılımına bakıldığında tu-

tarlılığın olduğu tespit edilmiştir. Etkinlikler incelendiğinde, bazılarının doğal afetlerle doğrudan, bazılarının ise 

dolaylı olarak ilişkili olduğu görülmüştür. Toplam etkinlikler içerisinde doğal afetlere ilişkin etkinliklerin 9. Sınıfta 

(f=24 %80) en yüksek oranda olduğu görülmüştür. En az oranda ise (f=18 %50) 10. Sınıf düzeyinde olduğu tespit 

edilmiştir. Etkinliklere örnek verecek olursak 9. Sınıf düzeyinde “Aktif Dünya”, “jeolojik geçmiş”, “Doğanın Tarihine 
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Yolculuk”, “Yer Şekillerinin Hikâyesi”, “İlk Yerleşmeler ve Değişim”, “Yaşadığım Çevreyi Keşfediyorum” ve “Doğayla 

Uyumlu Yaşam” gibi etkinlikler doğal afetlerle doğrudan ve dolaylı olarak ilişiklidir. Doğal afetlerin anlaşılması, 

çevre üzerindeki etkilerinin görülebilmesi, insan doğa etkileşimi ve bunun doğal afetlerle ilişkisinin anlaşılabil-

mesi için öğrencilerin analiz ve yorumlama becerilerini kullanılması istenmiştir. “Aktif Dünya” etkinliğinde levha 

tektoniğinin aşamaları çizimlerle veya animasyon şeklinde verilerek her aşaması ve sonuçları jeolojik zaman 

çizelgesi ile ilişkilendirilerek tartışılması istenmiştir. Dünya üzerindeki büyük levhalar ve hareket yönlerini göste-

ren bir harita incelenerek gelecekle ilgili zihin haritaları oluşturulmak suretiyle dünya üzerinde deprem riskinin 

yüksek olduğu yerler ve bunda levhaların etkisi ortaya konulmak istenmiştir.

10. sınıf düzeyinde ise; “Kayaçların Anlattıkları”, “Dünyanın Hareket Eden Levhaları”, “Yerin İçinden Gelen 

Kanıt: Sıcak Sular”, “Toprağın Hikâyesi”, “Toprağın Serüveni” ve “Doğal Afetlerin Küresel Yükü”  gibi etkinlikler do-

ğal afetlerle ilişkilidir. “Dünyanın Hareket Eden Levhaları” etkinliğinde levha tektoniği ile volkanlar ve depremler 

arasında ilişki kurulması istenmiş. “Yerin İçinden Gelen Kanıt: Sıcak Sular” etkinliğinde ise; Dünya fay hatlarının 

dağılışı harita üzerinde belirlenmek istenmiş. Bu fay hatları ile sıcak sular arasında nasıl bir ilişki olduğunun görül-

mesi istenmiştir. Sıcak su kaynakları ile fay hatlarının bulunduğu yerlerin koordinat verileri dilsiz bir haritaya ak-

tarılarak fay hatları ve sıcak su kaynakları arasındaki ilişkinin ne derece güçlü olduğu daha net ortaya konulmak 

istenmiştir. “Göç ve Etkileri” etkinliğinde bulundukları yerden farklı zamanlarda göç etmiş ailelerin göç serüveni 

rol kartları ile canlandırılarak göçün sebep ve sonuçları ortaya konulmak istenmiştir. Göçe neden olan faktörler 

düşünüldüğünde doğal afetlerinde bunda önemli bir etkisi vardır. Bu etki bir simülasyonla ortaya konularak 

doğal afetlerin insan ve mekân üzerinde ki etkisi gözlenebilir. Yine “Doğal Afetlerin Küresel Yükü”  etkinliğinde 

Dünyada görülen doğal afet türlerinin neler olduğu, doğal afetlerin dünyanın farklı yerlerinde neden farklılıklar 

gösterdiği ve farklı etkilere neden olduğu tartışılmak istenmiştir. Bunun sonucunda da dünyanın herhangi iki 

farklı yerinde meydana gelen bir doğal afetin sonuçlarının benzer olamayacağı çıkarımının yapılması istenmiştir. 

11. sınıf düzeyinde ise; CDÖP’deki etkinlikler içerisinde doğal afetlere ilişkin etkinliklere örnek verecek olur-

sak:  “Bozulan Dengeler”, “Su Ekosistemi”, “Doğadaki Döngüler”, “Türkiye’de Arazi Kullanımı”, “Türkiye Risk Altında 

mı?”, “Afetlerle Yaşam”, “Doğal Kaynaklara Yönelik Algılar ve Çevreye Duyarlılık”, Çevreyi Etkili Kullanma”, Doğayla 

Dost Olma”, “Eko-Teknoloji”, “Atıkları Değerlendirebiliyor muyuz”, Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri”, “Ge-

zegenimiz Alarm Veriyor”, “Sınır Tanımayan Sorunlar”, gibi etkinlikler doğrudan ve dolaylı olarak doğal afetlerle 

ilişkilidir.  “Türkiye Risk Altında mı?” ve “Afetlerle Yaşam”, etkinliklerinde; ülkemizde görülen doğal afetlerle ilgili 

zihin haritası oluşturularak doğal afet çeşitleri kavratılmaya çalışılmıştır. Ülkemizde en çok görülen doğal afet 

türleri ile ilgili dağılış haritaları oluşturularak oluşum nedenlerini mekânsal faktörlerle ilişkilendirilerek sebep-

sonuç diyagramları oluşturulmak istenmiş. Bunun yanında doğal afetlere ilişkin kısa filimler izlenerek öğrenci-

lere doğal afetlerle ilgili duyarlılık kazandırılmak istenmiştir. Doğal afetlerin insan ve çevre üzerindeki etkisinin 

görülmesi açısından oldukça önemlidir.

12. sınıfta doğal afetlerle ilgili etkinliklere bakıldığında şu sonuçlara ulaşılmıştır. Toplam etkinlikler içerisin-

de; “Doğal Unsurlardaki Uç Değerler”, “Bağımlı Dünya”, “Doğanın Geleceği”, “Kaynakları Etkili Kullanmak”, “Doğa-

nın İşleyişi”, “Doğayı Anlamaya Doğru”, “Doğanın tepkisini Doğru Anlamak”, “Dünya Alarm Veriyor”, “Doğa Hepi-

mizin”, “Risklerin Farkında mıyız?” gibi etkinliklerle insan doğa etkileşimi ve bu doğru anlamak, bilinçli ve çevreye 

duyarlı bireyler kazandırmak amaçlanmıştır.  Örneğin “Doğal Unsurlardaki Uç Değerler” etkinliğinde ekstrem(uç) 

durumlar ve bunların sebep olduğu olaylarla ilgili gazete haberleri ve fotoğrafl ar incelenerek bu olaylara han-

gi ekstrem doğa olaylarının sebep olduğu ortaya konulmak istenmiş. Güncel haberlerden de yararlanarak bu 

konuda öğrencilerin dikkatini bu konuya vermeleri sağlanmıştır. Ayrıca ekstrem(uç) durumların doğal süreçler 

üzerindeki etkisi kavram haritaları oluşturularak olayın daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. “Doğanın 

tepkisini Doğru Anlamak” etkinliğinde öğrencilerden alan çalışması yaparak yaşadıkları çevredeki yanlış uygula-

maları gösteren video kayıtları oluşturmaları istenmiş. Bu uygulamalar sınıfta tartışılarak doğru ve yanlış uygu-

lamaların farkına varılması sağlanabilir. Yine “Dünya Alarm Veriyor” etkinliğinde Dünyada görülen çeşitli doğal 

afetlerle ilgili internet araştırması yapılarak ve elde edilen veriler incelenerek doğal afetlerin nedenleri, yanlış 

uygulamalar ve tedbirlerle ilgili sorgulamalar yapılabilir. Doğal afetlere ilişkin Alınması gereken önlemlerin alın-

ması gerekliliği bilinci oluşturulabilir.
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Araştırmada etkinliklerin sınıf düzeylerine göre dağılımının yanında öğrenme alanlarına göre dağılımı da 

incelenmiştir. Coğrafya Dersi Öğretim Programında doğal afetlerle doğrudan ve dolaylı olabilecek etkinliklerin 

en çok “Çevre ve Toplum” öğrenme alanında (f=28 %93,3) ve “Doğal Sistemler” öğrenme alanında (f=28 %84,8) 

olduğu tespit edilmiştir. Etkinlik oranlarının en az olduğu öğrenme alanı ise (f=5 %21,7) oran ile “Küresel Ortam: 

Bölgeler ve Ülkeler” öğrenme alanında olduğu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Tüm sınıf düzeylerinde ve öğrenme alanlarında doğal afetlerle ilgili doğrudan ve dolaylı olabilecek etkin-

liklerin olduğu görülmektedir. Öğrenme alanlarına göre dağılımın ise tutarlılık göstermediği inceleme sonucun-

da görülmüştür.

Coğrafya Dersi Öğretim Programında hangi kazanımlara yönelik açıklamalar kısmında hangi ölçme ve de-

ğerlendirme tekniklerinin kullanılması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. Program incelendiğinde ölçme ve de-

ğerlendirmede öğrenci ürün dosyaları, öz değerlendirme formu, gözlem formu, derecelendirme ölçeği, açık 

uçlu sorular, kısa cevaplı sorular, çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma soruları gibi ölçme araçları kullanıla-

bileceği programda sunulmuş. 

Araştırmada Coğrafya Dersi Öğretim Programı doğal afetler açısından ayrıntılı olarak incelenmiş ve araştır-

ma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Coğrafya Dersi Öğretim Programında doğal afetlere ilişkin kazanımlar her sınıf düzeyinde verilmiş. Prog-

ramda en fazla kazanım oranı 9. Sınıf düzeyinde olduğu, en az kazanımın ise 12. Sınıf düzeyinde olduğu görül-

müştür.

Doğal afetlere ilişkin doğrudan ve dolaylı kazanımların öğrenme alanlarına göre dağılımına bakıldığında 

ise en çok oranın “Çevre ve Toplum” ve “Doğal Sistemler” öğrenme alanlarında olduğu tespit edilmiştir. Bu ora-

nın en az olduğu öğrenme alanı ise “Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler” öğrenme alanı olduğu görülmüştür. 

Etkinlikler açısından bakıldığında programda; doğal afetlerle ilişkili olabilecek etkinlik oranların en çok 9. Sınıf 

düzeyinde olduğu görülmüş. En az ise 10. Sınıfta olduğu tespit edilmiştir. Programda etkinliklerin kazanımlara 

kıyasla sınıf düzeylerine göre daha çok tutarlılık gösterdiği araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Coğrafya Dersi 

Öğretim Programında etkinliklerin öğrenme alanlarına göre dağılımına bakıldığında ise “Çevre ve Toplum” öğ-

renme alanında en yüksek oranda bulunduğu görülmüştür. En az oranda ise “Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler” 

öğrenme alanında olduğu tespit edilmiştir.

Coğrafya Dersi Öğretim Programında; dayanışma, hoşgörü, duyarlılık, sorumluluk, bilimsellik, sevgi ve say-

gı, vatanseverlik gibi tutum ve değerlerin, insan ve doğa etkileşimin, çevreye karşı duyarlılığın, milli ve vatani 

değerlere yer verilmiş. Bu değerlere bağlılığın ve sorumluluk duygusunun önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu 

tutum ve değerler doğal afetler (sorumluluk, duyarlılık ve bilinç) açısından da son derece önemlidir. Ancak prog-

ramda hangi öğrenme alanları ve etkinliklerde ve coğrafi becerilerde hangi tutum ve becerilerin kazandırılaca-

ğı tam olarak açıklanmamıştır. Programda çağdaş eğitim sistemine uygun ölçme ve değerlendirme teknikleri 

açıklamalar kısmında verilmiştir. Hangi öğrenme alanlarında ve kazanımlarda hangi etkinliklerin kullanılacağı 

da açıkça verilmiştir. Program günümüz eğitim anlayışını yansıtan öğrenci merkezli, bilgiyi ezberleyerek değil 

de özümseyen, anlamlandıran ve öğrenme sürecine aktif katılan bireyler olması gerekliliği açısından önemlidir. 

Coğrafya Dersi Öğretim Programında coğrafi becerilerin yanında bazı ortak becerilerinde kazandırılması he-

defl enmiştir. Bu da son derece önemlidir. Programda etkinliklerde olduğu gibi kazanımlarda da doğal afetlere 

ilişkin kazanımların dağılımında tutarlılık sağlanabilir.

Doğal afet bilincinin oluşması ve duyarlılığın artırılması açısından yakın çevreden başlayarak arazi çalış-

ması ve bilimsel geziler düzenlenebilir. Bunun yanında doğal afetlere yönelik bazı etkinlikler program içerisine 

katılabilir. Ülkemizde 2005 yılına kadar yapılan öğretim programlarına bakıldığında yeterince detaylı değildir. 

Yeni programda ise öğrenme alanları, hedefl er, amaçlar, beceriler, ölçme ve değerlendirmeler açısından oldukça 

detaylı olmuştur.

Doğal afet bilinci ile ilgili ders ve etkinlikler ilk ve ortaöğretimden başlayarak yükseköğretim düzeyinde de 

yoğunlaştırılmalıdır.
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Doğal afetlerin anlaşılabilmesi, korunma yolları, alınması gereken önlemler, duyarlılık, insan doğa etkileşi-

mi ve insanın çevreye karşı sorunlulukları, sınırlarını bilen çevresiyle uyumlu bireylerin yetişmesinde coğrafya-

nın ve coğrafya eğitiminin önemi çok büyüktür. İnsanlığın daha refah ve sağlıklı bir dünyada yaşaması, gelecek 

nesiller için yaşanabilir bir dünyanın bırakılması açısından coğrafya eğitimcilerine büyük görevler düşmektedir. 

Coğrafya programlarının hedefi coğrafi olarak bilgili bireyler yetiştirmekti. Bu hedefi yakalamayı ve kapsamlı bir 

coğrafya öğretim programı hazırlamayı zorunlu kılan iki önemli sebepten birincisi, coğrafi anlamayı her seviye-

deki eğitim hayatımızın bir parçası haline getirmek, diğeri ise coğrafi anlamayı günlük hayatımızın bir parçası 

haline getirmektir (Taş, 2007).Afetlerle ilgili kapasite oluşturma çalışmalarının temelinde eğitim programları 

vardır. Eğitilmiş insan gücüne sahip olmadan, doğal ve insan kaynaklı afetlerle mücadele için var olan fiziki 

kapasiteleri etkin bir şekilde kullanmak mümkün değildir. Büyük harcamalar yapılarak gerçekleştirilen altyapı 

tesisleri ve teknolojik sistemlerin, afetleri önleme ve zararları azaltma bakımından fayda verebilmesi ancak eği-

tilmiş iş gücüne ve afet bilinci yüksek toplumun var oluşuna bağlıdır. Afet bilincini geliştirebilmiş ve bu kültürü 

oluşturabilmiş toplumların afetlerle başa çıkabilme yetenekleri daha yüksektir. Bu bilincin gelişmesi de toplumu 

oluşturan bireyler kadar kurumlarında afetlerle ilgili olarak doğru bilgilerle aydınlatılması ve özgün programlar-

la eğitilmesi ile gerçekleşebilir. Bu yüzden afet eğitimleri toplumda afet bilincinin gelişmesi ve afet kültürünün 

yerleşmesi için temel çalışmalar olup ileriye dönük yararları ile kıyaslandığında neredeyse hiç maliyeti olmayan 

stratejik yatırımlardır. Afetleri önlemek mümkün değildir ancak; zararlarının azaltılması ve afetlerden korunma 

gibi yapılmakta olan eğitim çalışmalarının sürekli olarak ve gelişmelere ayak uyduracak şekilde yapılması gerek-

mektedir ( Erkan, Özmen ve Güler, 2011). Bu afet bilincinin eğitim öğretim süresince öğrencilere kazandırılması 

bu eğitimi almış ve afet bilincine sahip öğretmenler rehberliğinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Öğretim Programı, Doğal Afetler.
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Özet

Ülkemizdeki eğitim sisteminin kalitesini belirlemek, eğitim politikalarına yön vermek ve eğitimde yeni he-

defl er belirlemek için öğrenci başarısı önemli bir kriterdir. Başarı, okul ortamındaki belli bir ders ya da akademik 

programdan bireyin ne derece yararlandığının bir göstergesidir(Özgüven, 2002). Yapılan araştırmalar incelendi-

ğinde öğrenci başarısını etkileyen birçok faktörün bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda öğrenci başarısını 

etkileyen başlıca faktörler; çalışma süresi, strateji kullanımı öz düzenleme becerileri, öğrenme yaklaşımı; başarı 

güdüsü, anne baba beklentisi, okula karşı tutum; anne baba eğitim düzeyi, gelir durumu ve evdeki kitap sayısı 

olarak sıralanmıştır (Arsal, 2009; Duman, 2008; Çelik, 2006; Çolak ve Fer, 2007; Göç, 2010; Özer ve Anıl, 2011; Üre-

di ve Üredi, 2005; Yenilmez ve Yüksel, 2003). Literatürde, bu faktörler dikkate alınarak, çeşitli öğretim metotları 

ile öğrenci başarının artırılmasını hedefl eyen birçok çalışmanın yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda yaygın 

olarak kullanılan metotlardan biri de strateji öğretimidir. Genel olarak çalışmalara konu olan stratejiler şu şekilde 

sıralanmaktadır: öğrenme, problem çözme, okuduğunu anlama, bilişsel farkındalık, üst bilişsel ve öğrenmeyi 

öğrenme stratejileri. 

Problem çözme stratejisi, problemi sistematik bir yaklaşımla ele alan bilimsel bir araştırma sürecidir. Prob-

lem çözme stratejisinin genel olarak altı temel alt süreci bulunmaktadır. Bu alt süreçler; Problemin farkında olma, 

hissetme, anlama; problemi tanımlama ve sınırlama; problemle ilgili veri toplama; olası çözüm yolları önerme; 

denenceleri test etme; sonuca ulaşma ve değerlendirme yapmadır (Dewey, 1933; Akt. Açıkgöz, 2003). Okuduğu-

nu anlama stratejileri, okuduğu metnin anlamını derinleştirmek ve zenginleştirmek için kullanılan stratejilerdir. 

Okuduğunu anlama sürecinin üç değişkeni bulunmaktadır. Birincisi okuyucu, yani anlama etkinliğini gerçekleş-

tiren kişi; ikincisi, anlaşılması gereken basılı veya elektronik metin; üçüncüsü ise anlamanın gerçekleştiği okuma 

etkinliğidir Sweet ve Snow, 2002; akt. Özyılmaz ve Alcı, 2011). Bilişsel farkındalık stratejileri, kişinin kendi öğ-

renme süreçlerinin farkında olmasını, bilginin elde edilme süreçlerini kontrol altına almasını, bireyin kendi öğ-

renme süreçlerinin nasıl çalıştığının farkına varmasını sağlamak için gerekli etkinliklerinin düzenlenmesi olarak 

tanımlanabilir (Flavell, 1985, Blakey ve Spence, 1990). Üstbilişsel staratejiler; seçici dikkat, planlama, izleme ve 

değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. Seçici dikkat, öğrenmeyi düzenlemek ve geçmişten gelen bilgileri 

hatırlamaktır. Planlama, amaçları düzenleme ve hedef belirleme işidir. İzleme, amaca ulaşmak için gerekli ey-

lemlerin izlenmesidir. Son olarak değerlendirme ise, ortaya konan ürünün ya da performansın başta belirlenen 

hedefl er doğrultusunda gözden geçirilmesidir (O Malley ve Chamot, 1990).  Öğrenmeyi öğrenme stratejileri; 

bilgiyi ezberlemeyi reddeden, bilgiye yaparak yaşayarak ilk kaynaklardan ulaşmayı kabullenen ve bilginin içsel-

leştirilerek uygulama düzeyinde kalmasını sağlayan stratejilerdir.

Literatürde yer alan çalışmaların çoğu strateji öğretiminin öğrenci başarısı üzerinde olumlu yönde etkisi-

nin bulunduğunu belirtilmiştir. Bu çalışmada öğrenci başarısını artırmak için farklı stratejiler kullanan çalışmalar 

bir bütün olarak ele alınarak, strateji öğretiminin başarı üzerinde ortalama etkisi hesaplanmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre bir takım öneriler sunulmuştur.

Bu araştırmada, 2002-2012 yılları arasında yapılmış, strateji öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim yönte-

minin, başarıya etki yönünden karşılaştırıldığı çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 
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Strateji öğretimi yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi, meta-analitik etki büyüklüğü yön-

temiyle araştırılmıştır.  Deneysel çalışmalarda, araştırmacı çalışma gruplarını oluşturarak birtakım uygulama-

ların etkililiğini ortaya koymayı amaçlarken, meta-analiz yönteminde ise önceden yapılmış olan çalışmaların 

bulguları sayısal olarak bir araya getirilerek, yapılmış birçok farklı çalışmanın toplam etki büyüklüğü değerlerine 

ulaşılması hedefl enmektedir. 

Çalışmaya başlamadan önce, bu meta-analiz çalışmasına dahil edilecek deneysel çalışmaların hangi kriter-

lere göre seçileceği belirlenmiştir. İlk olarak, yapılan çalışmanın deneysel bir çalışma olması, diğer bir ifade ile 

öğrenciler üzerinde uygulama yapılmış olması kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin strateji öğretimi sonucunda aka-

demik başarılarının, strateji öğretimi olmaksızın yapılan öğretim uygulamasına kıyasla nasıl değiştiğini ortaya 

koyan deneysel çalışmalar dahil edilmiştir. Bu çalışmaların deney ve kontrol grubu olmak üzere en az iki grup 

öğrenci grubuyla yürütülmesi ve uygulama öncesi grupların ön öğrenmelerinin seviyesinin kıyaslanabilmesi 

için ön test ve uygulama sonrası uygulamaların öğrenci başarısı üzerindeki etkisini ortaya koymaya yönelik son 

test uygulaması yapılmış olması gerekmektedir. Deney grubu strateji öğretimi kullanılarak öğretim yapılan gru-

bu, kontrol grubu ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılan grubu temsil etmektedir. 

Araştırmaya dahil edilecek çalışmaların 1999 – 2012 yılları arasında, Türkiye’de bulunan eğitim kurumların-

da gerçekleştirilmiş olmaları, yayınlanmış yada yayınlanmamış, tez ve makalelerden oluşturulması kararlaştırıl-

mıştır. Çalışmaların, deney ve kontrol gruplarının ön test, son test puan ortalamalarını, standart sapmalarını ve 

örneklem büyüklüklerini içermesi, sayısal bir meta-analitik etki büyüklüğü analizi yapılabilmesi açısından diğer 

bir dahil edilme kriteri olarak belirlenmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen yüksek lisans ve doktora tezlerine, internet ortamında bulunan  “Yükseköğretim 

Kurulu Ulusal Tez Merkezi” üzerinden Türkçe ‘strateji öğretimi’, ‘öğrenme stratejileri’, ‘strateji kullanımı’ anahtar 

kelimeleri kullanılarak tarama yapılmış ve 33 yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin bazıla-

rının paylaşımının yazarı tarafından kısıtlandığı görülmüştür ve bu durumlarda çalışmaya ulaşabilmek için çalış-

manın yazarı ile iletişime geçilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 30 adet tez dahil edilme kriterlerine göre incelenmiş 

ve 12 adet tez çalışmaya dahil edilmiştir. Buna ilave olarak ASOS, EBSCO ve ULAKBİM veri tabanları taranarak 

Türkiye’de strateji öğretimi üzerine yapılan toplam 25 makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler incelenmiş ve 

araştırma kriterlerine uyan 9 makale çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Meta-analize dahil edilecek çalışmalar belirlendikten sonra, çalışmanın analiz ve sınıfl andırma aşamaların-

da gerekli olan kodlamaya geçilmiştir. Araştırma soruları temel alınarak çalışma karakteristikleri tanımlanmış ve 

bu karakteristikler göz önünde bulundurularak aşağıdaki bilgiler kodlama formunda toplanmıştır:

• Çalışmanın adı, yazarları, gerçekleştirildiği şehir ve yılı

• Örneklem büyüklükleri

• Çalışmanın yapıldığı öğrenim kademesi, sınıf düzeyi, 

• Yayınlanma kaynağı,

• Çalışmanın bulguları

Araştırmaya dâhil edilen çalışma karakteristikleri, meta-analizin bağımsız değişkenlerini oluşturmaktadır.  

Strateji öğretiminin etkililiği, bu karakteristikler göz önünde bulundurularak farklı açılardan incelenmiştir.  

Araştırma Sonucunda, strateji öğretim yönteminin başarıya olan etki büyüklüğü 0,878 olarak bulunmuş-

tur. Bu değerinin; Cohen ve arkadaşlarına (2000) göre geniş,  Shackar’ye (2002) göre ise büyük; etkiye sahip 

olduğu anlaşılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre strateji öğretim yönteminin, müfredattaki öğretim yöntemlerine göre farklı 

kademelerdeki öğrencilerin başarılarının artırılmasında daha etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç dikkate alı-

narak farklı öğretim kademelerinde görev alan öğretmenlere ve eğitimcilere hizmet için eğitim seminerleri ve-

rilerek, strateji öğretimi ve etkililiği hakkında bilgi verilebilir, farkındalık oluşturulabilir. Bu sayede de strateji 

öğretiminin kullanılması yaygınlaştırılarak öğrenci başarısı artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Strateji öğretimi, Akademik başarı, Meta analiz.
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İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik  Başarı Algıları ve Akademik  

Başarı Algılarına Yükledikleri Nedenler (Gaziantep İli Örneği)

Şeyma TOSUN

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü, seyma_tsn_@hotmail.com 

Özet

İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin akademik  başarı algıları ve akademik  başarı algılarına yükledikleri neden-

ler nelerdir?

İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin başarı algılarını ele alan bu araştırma öğrencilerin akademik başarıya yük-

ledikleri anlamların ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu algıların öğrenci başarıları üzerindeki etkisi öğrenci 

velileri, öğretmenler, öğrenciler ve yeni araştırmacılara yol gösterici nitelikte olabilir. Akademik başarı algısının 

öğrenci başarıları üzerindeki etkilerini konu alan bu araştırma akademisyenler, tüm birimlerde çalışan öğret-

menlere kaynak olabilir ve çalışmalarının yönlenmesinde fikir verebilir, kaynak teşkil edebilir. Bu açıdan araştır-

mada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

1. İlköğretim 5. Sınıf öğrencileri okul derslerinde kendilerini ne kadar başarılı hissediyor?

2. İlköğretim 5. Sınıf öğrencileri başarılarını ve başarısız olma nedenlerinin farkında mıdır?

3. İlköğretim 5. Sınıf öğrencileri daha başarılı olabilmek için ne yapılması gerektiğinin farkında mıdır?

İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin akademik başarı algısına yükledikleri nedenleri bulmak amacıyla nitel 

araştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorular-

dan oluşan  “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerin-

den kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ili Şehitkamil ilçesine bağlı Sadettin Batmazoğlu 

İlköğretim Okulunda  öğrenim gören iki farklı şubeden tesadüfi olarak seçilen 16 tane ilköğretim 5.sınıf öğren-

cisi katılmıştır. 

İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin akademik başarı algısına yükledikleri nedenleri bulmak amacıyla öğren-

cilerle yapılan görüşmelerde kullanılmak için araştırmacı tarafından sorular hazırlanmıştır. Bu sorular bir araya 

getirilerek “ Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” oluşturulmuştur. Görüşme soruları aynı okulda öğrenim gören 

3 öğrenci üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerden sonra elde edilen veriler, araştırmacı ve uzman bir kişi tarafından ayrı 

ayrı kodlanmış ve daha sonra soruların güvenirliği “Güvenirlik=Görüş Birliği/(Görüş Ayrılığı+Görüş Birliği)*100” 

formülü ile hesaplanmıştır ( Kırmızı ve  Akkaya, 2009). Güvenirlik katsayısı birinci soru için %100, ikinci soru 

için % 83,3, üçüncü soru için %100 bulunmuştur. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış olup oluşan 

metinler satır satır birkaç kez okunup kodlamalar oluşturulmuştur. Daha sonra kodlar bir araya getirilerek ortak 

yönleri bulunmuş, böylece araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar(kategoriler) ortaya çıkarıl-

mıştır. Belirlenen temalar kapsadığı kodlar ile ilişkili bir biçimde açıklanarak yorumlanmış ve araştırmanın amacı 

doğrultusunda sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmacı yer yer yorumları ve  bulguları destelemek 

amacıyla görüşme metinlerinden alıntı yapmıştır.

Bu bölümde araştırmanın amacı çerçevesinde oluşturulup  görüşmecilere yöneltilen sorulara ilişkin bulgu-

lar ve yorumlara yer verilmiştir. Soruları yanıtlamak amacıyla temalar oluşturulmuş ve bu temalar kapsamında 

kodlara yer verilmiştir.

1. Okul derslerinde kendini ne kadar başarılı hissediyorsun?

Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin akademik başarı algılarına yükledikleri anlamlara ilişkin tema-

lar ve kodlar   Tablo 2’de sunulmaktadır.
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Tablo 2. Başarı Algısı Temasına İlişkin Kodlar ve Sayısal Değerleri

Tema Kod f %

Başarı Algısı

Başarısız 1 6,25

Orta 7 43,75

Başarılı 8 50

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 16 öğrenciden 1’i(% 6,25) başarısız, 7’si orta düzeyde(%43,75), 

8‘i  ise kendisini başarılı(%50) olarak nitelendirmektedir. Öğrenim gördükleri sınıfl ardan  tesadüfi olarak seçilen 

öğrencilerin öğretmenlerinden, öğrencilerin akademik başarı düzeylerine ilişkin bilgiler alınmıştır. Öğretmen-

lerinden edinen bilgilere göre akademik anlamda başarısız olan bazı öğrencilerin (2öğrenci) kendilerini başarılı 

olarak gördükleri saptanmıştır. Bu durum bize bazı öğrencilerde akademik başarı algısının oluşmadığını göster-

mektedir.

2) Akademik başarı seviyenin   başarılı/ başarısız/ orta düzeyde  olma nedenleri sence nelerdir?

Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin akademik başarı düzeylerine yükledikleri anlamlara ilişkin 

tema ve kodlar  Tablo 3’de sunulmaktadır.

Tablo 3. Akademik Başarı Düzeyinin Sebeplerine İlişkin Temalar ve Kodlar

Tema Kod f %

Ders çalışmak

Ödev yapmak 1 1,75

Defter tekrarı 4 7,01

Test çözme 1 1,75

Öğretmen desteği 1 1,75

Çabalamak 10 17,5

Toplam 17 29,8

Kitap okumak
Kitap okumak 7 12,2

Toplam 7 12,2

Aile ortamı

Maddi durum 1 1,75

Evin fiziksel koşulları/oda sayısı 1 1,75

Kardeş sayısı 3 5,3

Aile içi huzursuzluk 2 3,5

Ailenin ilgisi 7 7,01

Toplam 14 24,5

Sınıf etkinliklerine katılma

Dersi dikkatli dinlemek 1 1,75

Derse katılmak 5 8,7

Toplam 6 10, 5

Arkadaş çevresi

Arkadaş desteği(olumlu) 1 1,75

Ders çalışmasını engelleme 1 1,75

Oyalama 1 1,75

Toplam 3 5,3

Güdülenme

Merak 2 3,5

Güven 2 3,5

Heyecan 1 1,75

Dersleri sevmek/önem vermek 2 3,5

Çalışkan/başarılı olma duygusu 1 1,75

Öğretmenin gözüne girme/takdir edilme 2 3,5

Toplam 10 17,5

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin başarılarının algıladıkları düzeyde olma sebeple-

rine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda  başarı düzeylerinin seviyesini   ders 

çalışma(%29,8), aile ortamı(%24,5), güdülenme(%17,5), kitap okuma(%12,2), sınıf etkinliklerine katılma(%10,5), 
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arkadaş çevresi(%5,3) şeklinde en çok verilen cevaptan en az verilen cevaba doğru sıralayabiliriz. Tabloda veri-

len frekans ve yüzde değerleri öğrencilerin vermiş oldukları cevapların sayısını belirtmektedir.

3) Okul derslerinde başarılı/daha başarılı olabilmek için ne yapman  gerektiğini düşünüyorsun?

Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin akademik başarı düzeylerini yükseltmek için neler yapılması 

gerektiğine ilişkin öğrenci  görüşlerine ait   temalar  ve kodlar Tablo 4’de sunulmaktadır.

Tablo 4. Akademik başarıyı artırmaya yönelik temalar ve kodlar

 Tema Kod f %

Ders çalışma Ödev yapmak 4 8

Defter tekrarı yapmak 3 6

Çaba sarf etmek 1 2

Ders çalışmak 15 30

Toplam 23 46

Kitap okuma Kitap okumak 9 18

Toplam 9 18

Aile ortamı Aile içi huzursuzluk 1 2

Aile ilgisi 2 4

Toplam 3 6

Sınıf etkinlikleri Dersi dikkatli dinleme 3 6

Toplam 3 6

Güdülenme Merak 1 2

heyecan 2 4

Hedef 2 4

Öğretmenin gözüne girme/takdir edilme 7 14

Toplam 12 24

Tablo 4’te öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin öğrenci 

görüşlerinden elde edilen temalar ve kodlar yer almaktadır. Tablo incelendiğinde öğrencilerin görüşlerini ders 

çalışma(%46), güdülenme(%24),  kitap okuma(%18),  aile ortamı(%6) ve sınıf etkinliklerine katılma(%6) şeklinde 

sıralayabiliriz. Tabloda verilen frekans ve yüzde değerleri öğrencilerin vermiş oldukları cevapların sayısını belirt-

mektedir.

İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin akademik başarı algıları ve başarıya yükledikleri nedenleri konu alan araş-

tırmada; bütün  öğrenciler başarının güzel bir duygu olduğunu ve başarılı olmak istediklerini ifade etmiştir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrenciler başarı düzeylerini ders çalışma, kitap okuma,sınıf etkinlik-

lerine katılma, aile ortamı, güdülenme ve arkadaş çevresi gibi sebeplere bağlamışlardır. Araştırma sonucunda 

öğrencilerin hepsinin akademik başarıyı artırmaya yönelik fikir sahibi olduğu fakat bu durumu hayata geçire-

medikleri saptanmıştır. Hayata geçirememe sebeplerini ise genellikle okul dışı nedenlere yüklemişlerdir. Araş-

tırmada dikkat çeken bir diğer konu ise öğrencilerin % 87,5’inin ulaşmak için çaba sarf edecekleri hedefl erinin 

olmamasıdır. Bu durum da bize öğrencilerde güdülenmenin yeteri kadar olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı algısı, Ders çalışma, Kitap okuma, Güdülenme.
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Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Yansıtıcı Günlükler

Adnan KÜÇÜKOĞLU

Atatürk Üniversitesi 

Ceyhun OZAN

Atatürk Üniversitesi 

Adnan TAŞGIN

Atatürk Üniversitesi 

Özet

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) 2006 yılında yapılmış olan öğretmen yetiştirme programı güncellemesi 

sonucunda yeni öğretmen yetiştirme programları 2006–2007 akademik yılından itibaren uygulanmaya başla-

mıştır. Bu bağlamda öğretmen yetiştirme programlarına, Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) adlı yeni bir ders 

konulmuştur. Tüm programlar için zorunlu olan bir yarıyıllık bu derste, öğrencilerden, toplumun güncel sorun-

larını belirlemeleri ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamaları beklenmektedir (Yılmaz, 2011). YÖK`ün 

(2011) belirttiği kur tanımına göre topluma hizmet uygulamaları dersi,  öğretmen adaylarına toplumsal sorum-

luluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında işbirliği, dayanışma, etkili ile-

tişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olma özelliği taşımaktadır. THU; bir saat 

teorik, iki saat uygulama olmak üzere haftada toplam üç saat ve iki kredilik zorunlu bir derstir.

Topluma hizmet uygulamaları dersi üniversitenin bilgi üretme ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yanın-

da sosyal sorumluluk üstlenmelerini sağlamak amacını taşımaktadır. Bu derste, toplumda karşılaşılan problem-

lerden öğrencilerin eğitim aldığı alanla ilişkili olanlarına yönelik durum analizi yapıp, çözüm önerileri geliştire-

cek proje tabanlı sınıf dışı uygulamalar gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır (Horzum & Bektaş, 2012). 

THU dersinde öğrenciler ön plandadır ve etkin olarak rol almaktadır. Dersin öğretim elemanı rehberlik 

etme, yönlendirme, yol gösterme, çalışmaları gözlemleme gibi yükümlülüklere sahiptir. Dersin uygulaması sınıf-

tan daha çok toplumun içinde gerçekleştirilmelidir. Önemli olan öğrencilerin çeşitli projeler geliştirmeleri değil,  

bu projeleri uygulamalarıdır. Geliştirilen projelerin uygulamaya geçirilmemesi, dersin amacının gerçekleşmesini 

engelleyecektir. Ancak bu ders için önemli olan öğretmen adaylarının toplumun sorunları ile ilgilenmesi, sorun-

lara çözüm yoları önermesi ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirmesidir. Yapılacak olan bu uygulamalar öğretmen 

adaylarının toplumsal sorunların farkına varmasını sağlayacağı gibi toplumsal yaşamda çok önemli değerler 

olan yardımlaşma, işbirliği, birlikte çalışma, eşitlik, sosyal adalet gibi değerleri de geliştirecektir. Öğretmen aday-

ları bu projeler ile iletişim becerilerini geliştirebilecek,  sorumluluk alma,  tek başına iş yapma, yardımlaşma, 

işbirliği, özgüven gibi becerileri de geliştirebilecektir (Yılmaz, 2011).

Topluma hizmet uygulamalarının planlama, hizmet etme (uygulama), yansıtma ve değerlendirme olmak 

üzere dört temel bileşeni vardır. Yansıtma, başarılı bir topluma hizmet uygulamasının en önemli bileşenidir. Yan-

sıtma, topluma hizmet projesi sürecinde ve sonrasında elde edilen deneyimlerden bilgi edinme ve anlam oluş-

turma sürecidir. Etkili yansıtma öğrencilerin deneyimleri ile öğrenme arasında bağlantı kurmaları ile olur ve bu 

durumda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine yardım eder. (Wilczenski & Coomey, 2007).

Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sırasında yansıtıcı düşünmenin kullanımına yönelik eğitim 

almaları, profesyonel yaşamlarında etkili öğrenme-öğretme sürecini sağlayabilmeleri açısından büyük önem 

taşımaktadır (Alp & Şahin-Taşkın, 2008). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmede farklı 

etkinlikler kullanılabilir. Bu etkinliklerin en önemlilerinden biri de yansıtıcı günlüklerdir. Öğrenme günlükleri 

öğretmen adaylarının neyi bilip bilmediklerini, ne düzeyde anladıklarını, zayıf ve güçlü yönlerinin neler oldu-

ğunu, kendi öğrenmelerine ilişkin ne tür bilgilere sahip olduklarını, kullandıkları stratejilerin neler olduğunu, 

amaçlarının neler olduğu ve bunlara ne düzeyde ulaştıklarını, herhangi bir konu ya da durum hakkındaki duygu 

ve düşüncelerinin neler olduğunu yazdıkları kayıt defterleridir (Wilson ve Jan, 1993; Akt. Ersözlü ve Kazu, 2011).
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 Yansıtıcı günlük tutma, öğretmen adaylarının kendi deneyimlerini geliştirmede önemli bir araç olarak gö-

rülmektedir. Bu tür günlükler, öğretmen adaylarına sınıf ortamlarında deneyim ettikleri öğretme ve öğrenme 

durumları hakkında daha derin anlamalara giriş yapmalarına olanak sağlayabilir. Sonuç olarak bu tür anlamalar, 

öğretmen eğitimcilerine onların karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri pratik sorunlara alternatif çözümler sun-

malarına yardımcı olabilir (Ekiz, 2006a). 

Yurt içi ve yurt dışı alanyazın incelendiğinde topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik birçok araştır-

ma olduğu görülmüştür (Berle, 2006; Buchanan, Baldwin ve Rudisill, 2002; Dinçer, Ergül, Şen, ve Çabuk, 2011; 

Elma, Kesten, Kıroğlu, Mercan Uzun, Dicle ve Palavan, 2010; Gökçe, 2011; Horzum ve Bektaş, 2012; Küçükoğlu, 

2011; Küçükoğlu, Kaya ve Bay, 2010; Küçükoğlu, Kaya, Bay, Taşgın ve Ozan, 2010; Saran, Coşkun, İnal Zorel ve Ak-

soy, 2011; Sönmez, 2010; Uğurlu ve Kıral, 2011; Yılmaz, 2011). Aynı şekilde farklı öğretim kademelerine yönelik 

yansıtıcı günlüklerin incelenmesine dayalı da birçok çalışma bulunmaktadır (Anılan ve Anagün, 2007; Chirema, 

2006; Ekiz, 2006b; Güvenç, 2009, 2011; Işıkoğlu, 2007; Kazu ve Demiralp, 2012; Koç ve Yıldız, 2012; Myers, 2001; 

Schmitz ve Wiese; Thorpe, 2004; Tok, 2008; Uline, Wilson ve Cordry, 2004). Ancak topluma hizmet uygulamaları 

dersi sürecinin yansıtıcı günlüklere dayalı olarak incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan, 

bu çalışmanın ilgili alanyazına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu araştırmanın amacı, 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eği-

tim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdikleri 

topluma hizmet uygulamaları etkinliklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir.

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz 

ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2011). 

Araştırma 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi Öğretmenliği programı 4. sınıfa devam eden ve topluma hizmet uygulamaları dersine katılan 18 

öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılar araştırma konusu ve süreci hakkında bilgilendirilmiş ve günlüklerin 

araştırma amaçlı kullanılması konusunda kendilerinden izin alınmıştır.

Araştırmada, öğretmen adaylarının, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında yaptıkları etkinlikleri-

ne ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Her öğretmen adayı, uygulama yaptığı 

günün sonunda o günkü performansını ve yaşadığı süreçleri gözden geçirerek günlük yazmıştır. 6’şar kişilik proje 

grupları halinde çalışan 18 öğretmen adayı tarafından tutulan yapılandırılmamış günlükler içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Günlükler araştırmacılar tarafından birkaç kez okunmuş, anlamlı bölümler işaretlenerek kodlar oluş-

turulmuştur. Elde edilen kodlar birbirleriyle ilişkileri açısından incelenmiş ve bu ilişkileri kapsayan kategoriler ve 

temalar oluşturulmuştur. Ayrıca her kategoride katılımcıların ifadelerinden birebir alıntı örneklerine yer verilmiştir.

İçerik analizi sürecinin sonunda iki temaya ve bu iki tema altında yer alacak kategorilere ulaşılmıştır. Ulaşı-

lan tema ve kategoriler şunlardır: 

A. Topluma hizmet uygulamaları dersi süreci,

Topluma hizmet uygulamaların dersi süreci 

a. Hazırlık/Planlama, 

b. Uygulama,          

c. Yansıtma ve 

d. Değerlendirme kategorileri çerçevesinde incelenmiştir. 

Öğretmen adayları topluma hizmet uygulamaları sürecinde farklı kurumlarda birçok etkinlik gerçekleştir-

mişlerdir. Bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için çeşitli planlar yaptıklarını ve etkinlikleri en iyi şekilde yapabil-

mek için hazırlıklar yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu sürece ilişkin olarak çeşitli yansıtmalarda bulunmuşlar, sürecin 

kendilerine neler kattığını, ne gibi sorunları olduğunu ve bu soruları nasıl çözmeye çalıştıklarını ifade etmişler-

dir. Sürecin çoğunlukla olumlu geçtiğini ancak süreçte bazı olumsuz durumlarla da karşılaştıkları değerlendir-

melerinde bulunmuşlardır.
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B. Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarına etkileri.

Topluma hizmet uygulamaların dersinin öğretmen adaylarına etkileri teması,

a. Duyuşsal, 

b. Sosyal, 

c. Akademik ve 

d. Kariyer kategorileri çerçevesinde incelenmiştir.

Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarına etkileri temasında yer alan duyuşsal, sosyal, 

akademik ve kariyer kategorilerine ilişkin olarak görüşleri çoğunlukla olumludur. Öğretmen adayları topluma 

hizmet uygulamalarının duyuşsal, sosyal, akademik ve kariyer açısından kendilerine önemli katkı sağladığını 

belirtmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının günlüklerinden elde edilen bulgulara yönelik doğrudan alıntılar çok uzun olması 

nedeniyle burada verilmemiştir. Doğrudan alıntılara kongre sunumunda yer verilecektir.

Çalışma henüz sonuçlandırılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Topluma Hizmet Uygulamaları, Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler.
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Özet

İlköğretim Türkçe öğretim programı içerdiği öğrenme alanları(okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel 

okuma ve görsel sunu) ve kazanımlarla öğrencilerde eleştirel düşünme temel becerisinin gelişmesini amaçla-

maktadır. Bununla beraber okuma becerisi için eleştirel okuma, yazma becerisi için ise eleştirel yazma etkinlik-

leri ve açıklamaları programda yerini almıştır. Başka bir ifadeyle Türkçe öğretimi sadece dil becerilerinin gelişti-

rilmesi değil aynı zamanda metinler arası düşünme, sınıfl ama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz-sentez 

yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerileri de geliştirme olarak anlaşılmaktadır(MEB, 2006). Bu alışkanlıkların 

kazandırılmasında en büyük sorumluluk da Türkçe dersi öğretmenlerine düşmektedir. Öğrencilerin eleştirel 

okur yazar olmaları için öncelikle öğretmenlerin eleştirel okur yazar olmaları gerekmektedir. Bunun içinde öğ-

retmenlerin, hem metni anlama hem de metindeki değer yargılarını, saklı mesajları anlayıp değerlendirmeleri 

gerekmektedir.

Akyol (2011) yaptığı araştırmada 2005 İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programı’nın eleştirel oku-

ma becerisini kazandırma konusunda yetersiz olduğunu saptamış ve öğretmenlerin eleştirel okuma konusunda 

daha yeterli hâle getirilerek, sınıfl arda eleştirel okumaya yönelik daha fazla etkinliklere yer verilmesi gerektiğini 

vurgulanmıştır. Yurt içinde yapılan araştırmalara genel olarak bakıldığında, bu  değişkenlerin bir biriyle ilişki-

lendirilip üniversitedeki okuma ve yazma eğitimi derslerinde etkisine bakılan bir araştırmaya rastlanılmamıştır. 

Eleştirel okuma ve yazmaya model olacak Türkçe öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve yazma başarıla-

rında eleştirel okuma ve yazmanın etkisi incelenerek alan yazına katkı sağlanabileceği düşünülmüştür. 

Bu çalışmada, eleştirel okuma-yazma eğitiminin Türkçe Öğretmenliği üçüncü sınıf “Anlama Teknikleri I: 

Okuma Eğitimi” ve “Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi” derslerinde öğretmen adaylarının okuduğunu anlama 

ve yazma akademik başarıları, eleştirel okuma ve yazma düzeyleri üzerinde etkisi olup olmadığı sınanmıştır.

Bu araştırma, hazır gruplar üzerinden çalışma yapıldığından yarı deneme modellerinden ‘‘öntest- sontest 

eşleştirilmiş kontrol gruplu’’ modele göre desenlenmiştir Burada okuduğunu anlama ve yazma akademik başa-

rıları ile eleştirel okuma ve yazma becerileri bağımlı değişken iken, eleştirel okuma ve yazma eğitimi, mevcut 

öğretim bağımsız değişkenlerdir. Eleştirel okuma ve yazma eğitiminin dışında okuduğunu anlama ve yazma 

akademik başarılarına, eleştirel okuma ve yazma becerilerine etki eden; öğretmen adaylarının aile özellikleri, 

kitap okuma durumları. gibi kontrol değişkenlerinin örneklemde belirlenip denkliğini sağlama çalışması yapıl-

mıştır. 

Araştırma, 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında, Adana ve Mersin İli sınırları içinde yer alan Çukurova ve Mer-

sin Üniversitelerinde Türkçe Eğitimi Bölümünde üçüncü sınıfta okuyan 61 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. 

Araştırma bir deney ve bir kontrol grubunda yürütülmüştür. Kontrol ve deney grubundaki öğrenciler belirle-

nirken okuduğunu anlama ve yazma akademik başarılarına, eleştirel okuma ve yazma becerilerine etki eden; 

öğretmen adaylarının aile özellikleri, kitap okuma durumları. gibi ölçütler açısından incelenmiş ve grupların 

denkliği sağlanmaya çalışlmıştır. Araştırmacının Çukurova Üniversitesinde görev yapmasından dolayı deney 

grubu Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü üçüncü sınıfta okuyan öğretmen adayları 

olarak belirlenmiştir. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü üçüncü sınıfta okuyan öğret-

men adayları ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Uygulama toplam 10 hafta sürmüştür. Deney grubunda eleşti-

rel okuma ve yazma eğitimi programı uygulanmış, kontrol grubunda ise mevcut öğretim uygulanmıştır. 
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Veri toplama aracı olarak “Eleştirel Okuma Başarı Testi”, “Yazma Başarı Testi” “Okuduğunu Anlama Başarı 

Testi” ve “Eleştirel Yazma Başarı Testi”” kullanılmıştır. Ayrıca deney grubundaki öğretmen adaylarının okuduğu 

metini anlama düzeylerini belirlemek için işlem öncesinde ve sonrasında okuma metinleri verilmiş ve bu metin-

lerle ilgi ne anladıklarını yazmaları istenmiştir.  

Okuduğunu Anlama Başarı Testi: Araştırmada, okuduğunu anlamayı ölçmek amacıyla Karatay’ın (2007) 

geliştirdiği başarı testi kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılmadan önce Karatay’ın (2007) hazırladığı 75 soruluk 

okuduğunu anlama başarı testi 169 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine uygu-

lanmıştır. Deneme uygulamasından sonra teste son şeklini vermek amacıyla madde ve test analizine geçilmiştir. 

Sonuçta 34 madde geçerli ve güvenilir bulunmayıp testten çıkarılmıştır. Son biçimi verilen ‘‘Okuduğunu Anlama 

Başarı Testi’’; 41 maddeden oluşacak şekilde tamamlanmıştır. Test, madde güçlükleri .05 ile .96; ayırıcılık güçlük-

leri .20 ile .42 arasında değişen 41 maddeden oluşmaktadır. Testte, öyküleyici metinden 14, bilgilendirici metin-

den 13 ve şiirden 14 madde yer almaktadır.. Okuduğunu anlama testinin KR 20 güvenirliği .73, testin ortalama 

güçlüğü .62, testin standart sapması 4.86 olarak belirlenmiştir. Testin cevaplama süresi 60 dakikadır.

Eleştirel Okuma Başarı Testi: Araştırmada eleştirel okuma becerisinin gelişimini belirlemek amacıyla araş-

tırmacı tarafından “Eleştirel Okuma Başarı Testi” geliştirilmiştir. Eleştirel okuma becerileri olarak sınıfl andırılan; 

anlam ve mantık, genel doğruluk, yazınsal/edebi analiz kategorilerine uygun sorular oluşturulmuştur.  Test 

madde güçlükleri .36 ile .89; ayırıcılık indisleri .23 ile .51 arasında değişen 32 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca 

eleştirel okuma başarı testinin KR 20 güvenirliği .81, testin ortalama güçlüğü .64, testin standart sapması 5.52 

olarak belirlenmiştir.

Yazma Başarı Testi: Araştırmada yazma becerisinin gelişimini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

“Yazma Başarı Testi” geliştirilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen yazma becerisi analitik puanlama rehberi 

“Anlatım Düzeni”, “Konu”, “Sözcük”, “Tutarlılık”, “Yazım ve Noktalama” ve “Dilbilgisi” olmak üzere altı bölümden 

oluşmaktadır. Uygulamadan elde edilen verilerden (deney ve kontrol gruplarının öntest sontest puanlarından) 

rasgele seçilen %20’lik bir bölümü ile iki puanlayıcı arasındaki korelasyona  bakılmış, birinci ve ikinci kodlamacı-

nın elde ettiği toplam puanları arasında (r=.913, p<.001) yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Eleştirel Yazma Başarı Testi: Bu araştırmada kullanılan eleştirel yazmayı puanlama rehberi, araştırmanın 

amaçlarına uygun olarak yapılan literatür taraması sonucu elde edilen benzer ölçeklerden, yararlanılarak araş-

tırmacı tarafından geliştirilmiştir. Tartışmacı metnin iskeletini oluşturan altı ana element (veri, iddia, garanti, des-

tek, reddedici ve sonuç) belirlenmiştir. Veri, iddia, garanti, destek, reddedici ve sonuç elementlerinin özellikleri 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında iki alan 

uzmanının görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak son biçimi verilmiş, bu elementlerin özellikleri 

kodlanmıştır.  Uygulamadan elde edilen verilerden (deney ve kontrol gruplarının öntest sontest puanlarından) 

rasgele seçilen %20’lik bir bölümü ile iki puanlayıcı arasındaki korelasyona bakılmıştır. Metinlerin analizlerinde 

birinci ve ikinci kodlamacının elde ettiği toplam puanları arasında (r=.978, p<.001) yüksek düzeyde anlamlı bir 

ilişki olduğu saptanmıştır.

Okuma Metinleri: Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından deney grubundakilerin, eleştirel okuma 

ve yazma başarısını belirlemek için öntest olarak “Ferid Edgü’ nün “Türk Politikacılarının Kültür ve Sanatla Olan 

İlişkileri”ve sontest olarak Aziz Nesin’ in “Nötron Bombası Uygarlığı Kurtaracaktır” başlıklı  metinleri kullanılmıştır. 

Bu metinler yabancılaştıran metinlerin çarpıcı örneklerindendir. Yabancılaştıran metinlerde yaşadığımız gerçek-

ler alışıldık olandan soyutlanarak yeni bileşimlerle sunulur ve daha çok eleştirel okumayı gerektirir.

Araştırmada nicel veriler üzerinde kovaryans analizi yapılmış, analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak 

alınmıştır.

Araştırmada, okuduğunu anlama başarı testinden elde edilen öntest puanları kontrol altına alındığında 

sontest puan ortalamaları açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Yazma başarı testinden elde edilen öntest toplam puanları kontrol altına alındığında sontest 

toplam puan ortalamaları açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark 

ortaya çıkmıştır. Eleştirel okuma başarı testi öntest  puanları kontrol altına alındığında sontest puan ortalamaları 
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açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Eleştirel 

yazma başarı testinden elde edilen öntest toplam  puanları kontrol altına alındığında sontest toplam puan orta-

lamaları açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır.

Okuma metninden elde edilen bulgulara bakıldığında  program öncesi deney grubundaki öğretmen 

adaylarının çoğunluğu (27/31) okuduğu metindeki derin anlamı yakalayamadığı ve metindeki mesajı yanlış an-

ladığı, program sonrasında ise öğretmen adaylarının çoğunluğunun (28/31) okuduğu metindeki derin anlamı 

yakaladığı ve metindeki mesajı doğru anladığı görülmüştür.

Sonuç olarak bu bulgular gözönüne alındığında eleştirel okuma ve yazma eğitimi programının öğretmen 

adaylarının okuduğunu anlama ve yazma akademik başarıları ile eleştirel okuma ve yazma becerilerinde etkili 

olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel okuma ve yazma, Türkçe öğretmen adayları, Okuma becerisi, Yazma becerisi
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Özet

Düşünme becerileri günümüzde üzerinde önemle durulan bir konu olmuştur. Program geliştirme çalış-

malarında düşünme becerilerinin nasıl öğretileceği konusu ise en temel sorunlardan biri olarak görülmektedir. 

Ayrıca günümüz eğitim programının geliştirmek istediği beceriler arasında düşünme becerileri önemli bir yere 

sahiptir. Bu becerilerin nasıl öğretileceği ile ilgili ilköğretim öğretim programlarında detaylı bir açıklama yapıl-

mamakla birlikte programın içerisinde etkinlikler yoluyla öğretilmesi hedefl enmektedir (Safran, 2005). 

Teknoloji ve bilgi çağında öğrencilerin her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşılabilmesi ve beraberinde gelen bilgi 

kirliliği düşünüldüğünde bu düşünme becerilerinden eleştirel düşünme kapsamı içinde karşılaştırma, çıkarım 

yapma, dayanak arama, sorgulama, yorumlama becerileri kazandırılması eskiye göre daha da önem kazanmıştır. 

Öğrenciler gerçek hayatta bu becerileri kullanabilmeleri için eleştirel düşünme becerilerini uygulamalı vurgula-

yan dersler eğitim sistemi içerisinde yeterli bir oranda yer almalıdır (White,2010) . Çünkü eğitim sisteminin felse-

fesini somutlaştıran okulda yapılan uygulamalardır. Bu amaçla De Bono’nun altı bölümden oluşan (Tripp,1980) 

Cort programının “bilgi ve hisler” adlı eleştirel düşünme becerilerini içeren beşinci bölümü uygulanmış ve öğ-

rencilerin düşünme becerilerine katkısı, ortaya çıkan problemler ve öneriler öğretmen ve öğrencilerden topla-

nan iki kolonlu yansıtma yazıları ile betimlenmeye çalışılmıştır. Cort programının eleştirel düşünme becerisi ile 

ilgili olduğu düşünülen “bilgi ve hisler” adlı beşinci bölümü on ders, 40 etkinlik ve 20 proje çalışması içerir.

Her hafta bir ders ve 4 etkinlik iki proje olmak üzere on hafta boyunca tüm bölüm sınıfta uygulanmıştır.  Ça-

lışmaya ilköğretim okulundan 45 beşinci sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerin sınıf öğretmenleri katılmıştır. Veriler 

on hafta boyunca her düşünme eğitiminden sonra sınıftaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerini  içine alan 

yansıtma  ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak 230 adet yansıtma yazısı kullanılmıştır.  Ayrıca her dersten 

sonra çalışma sınıf öğretmeni ile değerlendirilerek çalışma içerisinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Görüşmelerden elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın gü-

venilirliğini test etmek amacıyla ikinci bir kodlayıcı belirlenmiş ve kodlamalar arasındaki tutarlılık belirlenmiştir. 

Yansıtıcı yazılar birkaç kez okunmuş ve dersin katkıları, dersi engelleyen faktörler ve dersin daha faydalı olması 

için yapılabilecekler olmak üzere üç ana başlık altında kodlanmıştır.

Bulgular öğrencilerin fikir üretme, farklı çözüm bulma, problem çözme, sorgulama, değerlendirme yapma 

gibi konularda fayda sağladığını, öğretmenin ise programın içeriğini yetiştirme kaygısı, süre, sınıf mevcudunun 

fazlalığı konularında uygulamada sıkıntı yaşadığını göstermektedir. Öğrenciler düşünme eğitimi dersinden çok 

zevk aldıklarını ve kendilerine önemli faydalar sağladığını özellikle yansıtma yazılarında vurgulamışlardır. 

Eleştirel düşünme, diğer düşünme becerilerinde olduğu gibi birden fazla bilgi ve beceriyi içine almaktadır 

ve öğrencilere kazandırılması için üzerinde durulması gereken bir konudur. Ayrıca CORT programının beceri 

boyutunda tasarlanmış olması ve etkinliklerle beslenmesinin öğrencilere büyük fayda sağladığı düşünülmek-

tedir. Bu bağlamda düşünme becerilerinin anlamı ve öğrencilere kazandırılması için düşünmeyi geliştirici tüm 

programlar incelenerek program içinde daha kapsamlı beceri boyutunda ele alınması, duruma ilişkin daha fazla 

bilgi sağlamak için de bu alanda daha kapsamlı çalışmalar yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Program, Cort Programı, Eleştirel düşünme becerilerinin öğretimi
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Özet

Öğrenme öğretme süreçlerinde bireysel farklılıkların önem kazanması birçok uygulamada değişikliklerin 

yapılmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda okullardaki öğrenme öğretme süreçlerinde öğrencilere yönelik rehber-

lik ve danışmanlık hizmetleri de önem kazanmıştır. Eğitim kurumlarında rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, 

okuldan yaşama geçişi sağlayan süreçte köprü görevini üstlenerek, öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal 

kapasitesini, potansiyelini en ileri seviyede geliştirmek üzere uygulanan planlı, programlı yardım etme çabaları 

olarak tanımlanmaktadır. Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamındaki eğitsel yönlendirme, öğrencinin 

eğitim süreci içerisinde bireysel ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde yönelmesine yardımcı olmak, ken-

disini tanımasına, mesleki gelişimine ilişkin davranışları kazanmasına, kararlar vermesine ve geleceğini planla-

masına yönelik bilimsel hizmetleri, süreklilik içinde öğrenciye vermek için düzenlenen etkinliklerin tümü olarak 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle, eğitsel yönlendirme etkinlikleri öğrencilerin bireysel özelliklerinin farkına var-

maları ve bu özelliklere uygun meslek edinebilmeleri bakımından önemli olarak görülebilir. 

2012 yılında yapılan değişiklik öncesi Türkiye’deki eğitsel yönlendirme uygulamalarının ilköğretim ikinci 

kademe süresince, ortaöğretimin ilk ve son yılında gerçekleştirildikleri görülmektedir. 2012 yılında 222 sayılı 

İlköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz temel eğitim uygulaması sonlandı-

rılmış ve eğitim basamakları dört yıllık ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim olmak üzere belirlenerek zorunlu eğitim 

kesintili olarak 12 yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklik eğitsel yönlendirmenin önemini arttırmaktadır.

Türkiye eğitim sistemi içerisinde eğitsel yönlendirme uygulamaları yasalara, hükümet programlarına, millî 

eğitim şuralarına ve kalkınma planlarına göre okullardaki birimler ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez/taşra yapılan-

ması bünyesindeki birimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak eğitsel yönlendirmeye yönelik öngörüler 

ile ortaya çıkan durumlar arasında farklılıklar olduğu ifade edilebilir. Bu soruna yönelik olarak Avrupa Birliği’ne 

(AB) uyum sürecindeki Türkiye’de yönlendirme uygulamalarının geliştirilmesi ve sorunlara yönelik çözüm öneri-

lerinin sunulması öğrencilerin etkili bir biçimde yönlendirilebilmeleri bakımından önemlidir.

AB ülkelerindeki uygulamalar AB genel raporlarına, uluslararası antlaşmalara ve ulusal düzenlemelere göre 

yürütülmektedir. Bu ülkelerde eğitsel yönlendirme uygulamalarına önem verildiği ve bu uygulamaların nitelikli 

ve işlevsel olarak yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda AB ülkelerindeki eğitsel yönlendirme uygulamalarının 

incelenmesinin Türkiye’deki uygulamaların daha nitelikli hale dönüştürülmesine yönelik önemli bulgular ve 

öneriler ortaya çıkaracağı beklenmektedir. Ayrıca Türkiye’deki eğitsel yönlendirme sisteminde rol alan paydaş-

lar olarak okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, veli ve öğrencilerin yönlendirme uygulamalarıyla ilgili görüşleri ve 

uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri işlevsel bir yönlendirme sisteminin oluşturulmasına 
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katkı sağlayabilir. Alanla ilgili öğretim elemanlarının görüşleri de bu süreçte değerli görülebilir. 

İki aşamalı olarak düşünülen bu çalışma kapsamında öncelikle Türkiye’deki eğitsel yönlendirme sisteminin 

yasal dayanakları, yapısal özellikleri ve yaşanan sorunları ile çeşitli AB ülkelerindeki yönlendirme uygulamala-

rı incelenerek Türk eğitim sistemi içerisinde uygulanabilir ve sürdürülebilir bir eğitsel yönlendirme sisteminin 

özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar 

aranmıştır.

• Türkiye’deki eğitsel yönlendirme sisteminin yasal dayanakları, yapısal durumu ve sorunları nelerdir? 

• Bazı AB üyesi ülkelerde eğitsel yönlendirme sistemleri nasıl uygulanmaktadır?

• İncelenen AB üyesi ülkelerdeki yönlendirme sistemleri doğrultusunda Türkiye için uygulanabilir ve 

sürdürülebilir bir yönlendirme sistemini özellikleri neler olmalıdır?

İki aşamalı olarak tasarlanan bir araştırmanın ilk aşamasını oluşturacak bu çalışmada, doküman incele-

mesine dayalı olarak Türkiye’deki eğitsel yönlendirme sisteminin yasal dayanakları, işleyiş biçimi ve yaşanan 

sorunlar ile çeşitli AB ülkelerindeki eğitsel yönlendirme sisteminin özellikleri ortaya konmuştur. İkinci aşamada 

paydaş görüşlerine dayalı olarak yapılacak incelemeyle Türkiye için uygulanabilir ve sürdürülebilir bir eğitsel 

yönlendirme sisteminin temel özelliklerine yönelik çıkarsamalar belirtilecektir.

Araştırmada doküman incelemesine dayalı olarak elde edilen bulgular araştırma sorularına paralel ola-

rak yorumlanmıştır. Türkiye’de eğitsel yönlendirme etkinliklerinin yasal dayanakları incelendiğinde bu etkin-

liklerin 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunuve24376 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Da-

nışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği’nde ve Milli Eğitim Bakanlığı Şura Kararlarında yönlendirmeye ilişkin ifadeler yer almaktadır. Ay-

rıca2552 sayılı İlköğretimde Yöneltme Yönergesi, 2602 sayılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi ve Orta 

Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin yönlendirme etkinliklerinin yasal dayanaklarını oluş-

turduğu görülmektedir. 

Yasal dayanaklara bağlı olarak Türkiye’deki okullarda düzenlenen yönlendirme etkinlikleri okullardaki so-

rumlu birim ve paydaşlar, merkeze bağlı yerel birimler ve merkezi birimler tarafından yürütülmektedir. 

Türkiye’deki yönlendirme etkinliklerinin işleyişi incelendiğinde yönlendirme etkinliklerinin merkezinde 

okul rehber öğretmenlerinin olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları, Milli 

Eğitim Bakanlığı şura kararlarında ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yayınladıkları öğretmen norm kadro listele-

rinde rehber öğretmenlerin sayılarının yetersiz oldukları belirtilmektedir. Bu durum yönlendirme etkinliklerinin 

işleyişinde bir sorun olarak görülebilir. Bununla birlikte okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde 

sadece rehber öğretmenlerin görevlendirilmeleri bu servisin yönlendirme sürecindeki etkililiğini azaltan bir et-

ken olarak değerlendirilebilir. 

İncelenen ülkelerdeki yönlendirme sistemleri Türkiye’de olduğu gibi yasal düzenlemelere göre yapılandı-

rılmıştır. Çalışma kapsamında bu ülkelerdeki yönlendirme sistemleri, işleyiş ve süreçteki kararlarda belirleyiciler 

açısından iki farklı boyutta incelenmiştir. Bu ülkelerdeki yönlendirme sistemleri işleyiş açısından incelendiğinde 

okul içinde ve okul dışında gerçekleştirilen etkinlikler olarak iki grupta toplanabilir. Yönlendirme sürecindeki 

kararlarda belirleyiciler açısından incelendiğinde ise uygulamalar okul temelli, sınav temelli, veli-öğrenci temelli 

ve alternatif uygulamalar olarak sınıfl andırılabilir. 

Araştırma bulgularına dayalı olarak araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Türk eğitim sistemi içerisinde etkili bir eğitsel yönlendirme sisteminin uygulanabilmesi için, özellikle 1973 

yılında çıkarılan METK’dan sonra gerekli yasal düzenlemeler yapılmış, bu düzenlemelere dayalı olarak ilgililerin 

görev ve sorumlulukları tanımlanmış, ancak okullarda nicel ve nitel yönden gerekli personel eksikliği yönlendir-

me sisteminin etkili biçimde uygulanmasını engellemiştir.

Çeşitli AB ülkelerinde şu tür eğitsel yönlendirme uygulamaları görülmektedir. Okul içinde gerçekleştirilen 

yönlendirme faaliyetlerine Fransa’daki bireyselleştirilmiş görüşmeler, İtalya’daki eğitim rehberliği uygulamaları 
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ve Finlandiya’daki bireysel çalışma planları örnek olarak verilebilir. Okul dışında gerçekleştirilen etkinliklere ise 

İsveç’te üniversitelerin bünyelerinde kurulan akademik yönlendirme merkezleri ve internet-tabanlı yönlendir-

me hizmetleri ile Finlandiya’da düzenlenen kariyer planları için çalıştaylar örnek gösterilebilir. 

Türkiye için uygulanabilir ve sürdürülebilir bir eğitsel yönlendirme sisteminin özellikleri paydaş görüşleri-

nin alınmasından sonra belirlenecektir.

Araştırmanın bu aşamasında, doküman incelemesi sonucunda ulaşılan sonuçlara dayalı olarak daha etkili 

bir eğitsel yönlendirme sistemi için şunlar önerilebilir:

Yönlendirme etkinliklerinin işleyişinin daha etkili olabilmesi için rehber öğretmen açığının giderilmesi yö-

nünde çalışmalar yapılabilir.

Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde rehber öğretmenlerin yanında sürece katkı sağ-

layacak meslek danışmanı psikolog, ölçme-değerlendirme uzmanı gibi uzmanların görev almasına yönelik ça-

lışmalar yapılabilir.

Yönlendirme sürecinin işleyişine yönelik sorunların ortaya konulup, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yön-

lendirme sistemi modeline yönelik olarak süreçte rolleri olan paydaşların görüşlerine dayalı nitel araştırmalar 

gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitsel yönlendirme, AB üye ülkelerinde eğitsel yönlendirme, Türkiye’de eğitsel yön-

lendirme
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Özet

Eğitim sistemlerinin en önemli iki ögesi öğretmen ve öğrencidir. Öğrenci davranış değişikliği gösterecek 

kişi, öğretmen de davranış değişikliği oluşturma sürecinde öğrenciye rehberlik eden en önemli kişidir. Öğrenci-

lerin öğretmenlerine ilişkin benzetmeleri sınıftaki tutumlarını etkileyebilir. Tutumlar da duyuşsal alan hedefl eri-

ni etkileyebilir. Duyuşsal alan hedefl eri bilişsel alan hedefl erinin kazanılmasında etkilidir. Dolayısıyla öğrencinin 

öğretmenini algılayış biçimi dersin hedefl erinin gerçekleşmesine etki etmektedir. 

Sınıf, öğrenme öğretme etkinliklerini etkileyen önemli ögelerden birisidir. Toplumsal değişmeyi yönlen-

diren davranışların kazanıldığı ortam, sınıf ortamıdır. Eğitim programlarında belirtilen hedef davranışların ka-

zandırıldığı yer sınıf ortamıdır. Sınıfın öğretmen tarafından etkili bir şekilde yönetilmesi istenilen kazanımların 

öğrenciler tarafından edinilmesine katkı sağlayabilir (Aslan, 2011). 

Öğretmen, öğrenme ortamlarındaki uygulamalarında öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate 

alırsa öğrencilerin öğretmenlerini olumlu özellik taşıyan kavramlara benzetmesi, bu özellikleri dikkate almaz 

ise öğrencilerin öğretmenlerini olumsuz özellikteki kavramlara benzetmeleri söz konusu olabilir. Aynı zamanda 

öğretmen sınıfında öğrencileri aktif kılan yöntemleri kullanır, demokratik bir sınıf iklimi oluşturur, öğrenciler ara-

sındaki iletişimi etkin kılarak öğrencilerde sınıf kimliği oluşturma etkinliklerine yer verirse öğrenciler sınıfl arını 

olumlu metaforlarla dile getirebilirler.  

Anlatılmak istenenin daha az sözcük kullanarak daha vurgulu ve daha yaratıcı bir biçimde ifade edilmesini 

sağlayan metaforlar (Arnett, 1999: 85; Aubusson, 2002: 30) en genel tanımıyla, bir sözcüğün gerçek anlamının 

dışında kullanılmasıdır (Girmen, 2007). Metaforların incelenmesi öğretmen yetiştiren programların hazırlan-

masında ve değerlendirilip geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2011). Ayrıca 

şu anda öğretmenlik mesleğini yürütmekte olan öğretmenlerin, öğrencilerin sınıfa ilişkin ve öğretmene ilişkin 

metaforlarını bilmek onlara yeni bir bakış açısı sağlayarak eğitim öğretim uygulamalarında iyileştirici önlemler 

almalarını sağlayabilir.  

Öğrenciler için önemli varlıklardan birisi de öğretmendir. Öğretmen, öğrencilerin gözünde belli varlıklara 

da benzetilebilir. Bu çok doğal bir olgudur. Eğer öğrenciler öğretmenlerini sevip sayıyorlarsa, onu o kültür için 

değerli olan özelliklere, yok ondan korkuyorlar, sevip saymıyorlarsa, bu kez de onu, o kültür için değerli olmayan 

özelliklere benzetebilirler (Sönmez, vd., 2011,). Öğrencilerin öğretmenleri ve sınıfı metafor olarak neye benzet-

tikleri de mevcut durumu saptamamızda bize ipucu sağlayabilir. Alan yazın incelendiğinde, öğretmen metafo-

runa ilişkin araştırmalara rastlanmış, ancak sınıf metaforuna ilişkin araştırmaya rastlanılamamıştır. Araştırmanın 

odak noktası, öğretmeni ve sınıfı öğrenci gözüyle incelemek olduğundan, çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin 

öğretmen ve sınıf hakkındaki düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır.       

Bu araştırmanın temel amacı ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen ve sınıf metaforlarını incelemektir. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi gözlem, görüşme ve Literatür 

taraması tekniği kullanılarak uygulanan bir yöntemdir ( Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada Görüşme tek-

niği kullanılmıştır. Görüşme soruları bir doçent ve iki öğretim üyesine inceletilerek uzman görüşü alınmıştır. 

Böylece araştırmanın geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Toplanan bilgiler istenildiğinde araştırmacılara verilecek 

biçimde saklanarak araştırmanın güvenirliği artırılmıştır. 

Araştırma 2009-2010 öğretim yılının bahar yarıyılında Aydın Merkez ilçeye bağlı 3 ortaöğretim okulundaki 

60 11. Sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 35’i kız, 25’i erkek öğrencidir. Görüşmelerde gönüllü-

lük esası dikkate alınmıştır. 11. Sınıfl arın seçilme nedeni Elitok Kesici’ nin (2010) Aydın İli’nde yapmış olduğu 
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araştırmada 11. Sınıfl arın okul yaşam kalitesine ilişkin görüşlerinin 9. 10. ve 12. Sınıfl ara göre daha düşük seviye-

de çıkmasıdır. Araştırmacı bu bilimsel bulgudan hareketle 11. sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınıf ve öğretmen 

metaforlarının özelliklerinin araştırılmasının bilimsel bir bulgu olarak anlamlılık taşıyacağı düşüncesiyle hareket 

etmiştir. 

Araştırmada öğrencilere öğretmenlerini ve sınıfl arını neye benzettiklerini tek kelimeyle yazmaları isten-

miştir. Görüşmelerden elde edilen bulgular NVivo 8 programıyla, içerik analiziyle ve betimsel analizle çözümlen-

miştir. Öğrencilerin sınıf metaforları ve öğretmen metaforları kategorilere ayrılmış ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 

Görüşme kayıtları iki uzman tarafından incelenmiştir. 

Verilerin analiz edilmesi sonucunda öğrencilerin öğretmene yönelik geliştirdiği metaforlar aşağıdaki gibidir.

Öğrencilerin öğretmenlere ilişkin metaforları içerisinde %10 ile komutan birinci sırayı alırken  %8 ile anne- 

baba 2. sırada,  %7 ile dikenli gül metaforu 3. sırada, kitap, duvar, emektar metaforları %5 oranında, 4. sırada dik-

tatör, arkadaş, çoban, iyi insan ve öğretici metaforları %3 oranındadır. 5. sırada, Yaşam Koçu, bilgi küpü, melekler, 

kuralcı- çıkarcı, hayatıma yön veren kaptanlar, despot, aynaya, buzdolabı gibi soğuk, spiker,  abi-abla, insan, aile, 

aklını en iyi kullanan insanlardır, bilgi kaynağı, öğretici, eğitimci, inek, oranın görevlisi, düz mantık, bilmeyen 

fakat bilmiş gibi yapan insanlara, bilgiç, onbaşı, acımasız- ayrımcı (bazıları hariç), ukala bir lamaya (tek kelime ile 

lama), bazı hocaları meleklere, bazılarını şeytanlara, akarsu, 

Bir hiçe(Kişiden kişiye değişir) metaforlarının her biri ise %1 oranında saptanmıştır.

Verilerin analiz edilmesi sonucunda öğrencilerin sınıfa yönelik geliştirdiği metaforlar aşağıdaki gibidir.

Öğrencilerin sınıfl arına ilişkin metaforları içerisinde %18 ile Sınıf metaforu birinci sırayı alırken %10 ile dis-

ko 2. Sırada, %7 ile ahır, eğitim-eğlence-disko metaforları 3. Sırada, %5 ile sıcak ev ortamı-eve benziyor, hiçbir 

şeye metaforları ise 4. Sırada yer almaktadır. %3 ile koğuş, düzeyli bir sınıf, kapalı bir kutu, çöplük metaforları ise 

5. Sıradadır. Metaforlardan 6. Sırada yer alanlar ise % 2 oranında;  sinema, filme, cafe, şenlik alanı, arkadaşlarım 

olmasa cehennem gibi, en iyi arkadaşların olduğu ortam, komik, dam, eğlence alanı, A lisesi kamping, askeriye 

birlik, sirk, saraya, eğitim görülen yer, şaklabanlar yeri, hayvanat bahçesine, pazara, tabaka, yuvaya, az sayıda 

bir şeyler öğrenmeye çalışan arkadaş topluluğu, hidroelektrik santral, öcü, stad, askeriye, kümese ifadeleri yer 

almaktadır.

Öğrencilerin sınıf metaforlarından ilk sırada yer alan metafor incelendiğinde; 1. sırada yer alan komutan 

metaforunun Türk Dil Kurumu tanımına bakıldığında (2012) bir asker topluluğunun başı anlamına gelmektedir. 

Bu tanımdan yola çıkarak öğrencilerin öğretmenlerini komutan kendilerini de bir asker olarak gördükleri şek-

linde yorumlanabilir. Askerlikte askerin söz söyleme hakkı toktur. Komutanla asker arasındaki ilişkide de emir 

komutaya dayalı bir iletişim söz konusudur. Buradan yola çıkarak öğrencilerin öğretmenleriyle iletişimde de-

mokratik bir iletişim içerisinde olmadıkları, düşüncelerini ve duygularını özgürce dile getiremedikleri şeklinde 

yorumlanabilir. Jackson’un (1990) 1968 yılındaki sınıf içi gözlemlerinde öğretmenin öğrenmeyi değil de öğren-

cileri yönettiği saptanmıştır. Bu gözlemden bu yana 44 yıl geçmesine karşın bizim okullarımızda da öğrencilerin 

öğretmenlerini komutana benzetmeleri düşündürücüdür. Öğretmenler sınıfl arında öğrencilerin kendilerine iliş-

kin olumlu metaforlar geliştirmeleri için gerekli eğitsel önlemler alabilirler. Bu önlemler öğrencilerde özyerterlik, 

özgüven duygularını geliştirme, olumlu pekiştireç verme olabilir.     

Öğrencilerin sınıf metaforlarından ilk sırayı sınıf metaforunun aldığını görülmektedir. Sınıf derslik anlamına 

gelmektedir ve bu kavram öğrencilerin %18 ine göre aynı metaforla dile getirilmektedir. Bulgulardan yola çıka-

rak sınıfın öğrencilerde gerçek anlamında özellikler çağrıştırdığı söylenilebilir. Sınıf öğrenciler için ne olumlu ne 

de olumsuz bir özellik taşımaktadır. Bu durumda sınıfl arın öğrenciler için olumlu metaforları çağrıştırabilmesi 

için öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin gerekli önlemler almaları gerekebilir. Bu önlemler sınıfın fiziksel boyu-

tu ile ilgili olabileceği gibi sınıftaki ilişki düzeninin olumluya dönüştürülmesi olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen metaforları, Sınıf metaforları, Ortaöğretim öğrencileri. 
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Öğrencilerin Ödevlere İlişkin Düşünceleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi

Ayten İfl azoğlu SABAN

Çukurova Üniversitesi,iayten@cu.edu.tr

Özet

Okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamak veya bu bilgi ve yaşantıları genişletmek amacıy-

la öğretmenler tarafından hemen hemen her sınıf düzeyinde öğrencilere ödevler verilmektedir. Öğretmenlerin 

bu davranışı; ülkemizde ve dünyada bugün hakim olan eğitim anlayışında öğretmen merkezli öğretim yerine 

öğrenci merkezli, zorlama yerine istekli olmaya dayalı, tek kaynak yerine çok kaynaktan çalışmaya önem veren 

bir anlayışın benimsenmiş olması ile açıklanabilir. Ülkemiz eğitim sistemimizin içinde bulunduğu niteliksel ve ni-

celiksel eksiklikler nedeniyle öğrencilerin gözlenmesi beklenen üst düzey davranışları göstermesi kolay değildir. 

Bu nedenle gerek dersi desteklemek gerekse öğrenciyi bir konu hakkında araştırmaya yöneltmek amacıyla ödev 

hem ülkemizde hem de dünyada benimsenen ve uygulanan bir eğitim ve öğretim faaliyetidir. 

Ödevler okul programıyla ilişkili olarak, evde ya da toplumsal yaşamın çeşitli ortamlarında (sinema, tiyatro, 

alışveriş merkezi gibi) yapılabilen önemli bir öğrenme etkinliğidir. Öğrenciler ödevlerini tamamladıkları zaman, 

yeni bilgiler kazanırlar, sınıf içi öğrenmelerini pratik ve anlamlı yollarla pekiştirirler. Ödevler öğrencinin derse 

hazırlıklı gelmesini ve derste öğrenilenlerin evde pekiştirilmesini, öğrencinin sorumluluk duygusunu geliştirme-

sini, öğrencinin araştırmacı bir kişilik geliştirmesini, öğrenciye bağımsız çalışabilme becerisi kazandırmaya yar-

dımcı olmaktadır. Ödevlerin ayrıca daha önce öğrenilen bilgilerin önem kazanmasında ve yeni bilgilerin öğrenil-

mesinde etkili bir araç olduğu da söylenebilir. Ödevlerin; kazanılmış bilgi ve becerilerin kalıcılığını sağlamak, bu 

bilgileri genişletmek ve yeni problemlere uyarlamak açısından da önemli oldukları söylenebilir.

Ödevlerin öğrenmenin pekişmesi, iyi çalışma alışkanlıkları ve öz disiplin kazandırması, gelecek sınıf çalış-

maları için ön hazırlık yapılması, bireysel çalışmalar için fırsatlar sağlaması, zaman planlaması yapmayı kazan-

dırması, sorumluluğa teşvik etmesi, diğer öğrenme kaynaklarını ve kütüphane kullanma becerileri geliştirmesi, 

okulda mevcut olmayan kaynaklara ulaşmayı sağlaması, öğretmenlere değerlendirme için kaynaklık etmesi vb. 

birçok amacı vardır. Ödevlerin belirtilen bu amaçları ve daha fazlasını sağlayabilmesi ancak yazılı programda 

ve okul içi öğrenmelerde asgari düzeyde dikkate alınan öğrenme stillerinin okul dışı öğrenmelerde de önemli 

olduğunun bilinmesi ile mümkündür. 

Türkiye’de bu alanda yeterli araştırmanın yapılmadığı, ödevlerle öğrenme stillerini bir arada ele alan araş-

tırmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Araştırmanın, eğitim programı içerisinde önemli bir yere sahip olan ödevler 

konusunda alınacak kararlara ve uygulamada ödevleri tasarlama, uygulama ve değerlendirme sorumluluğunu 

taşıyacak olan öğretmen adaylarının yetiştirilmesine bilimsel çerçevede kaynaklık edeceği düşünülmektedir. 

Bu çerçevede bu araştırmanın problem cümlesi; öğrencilerin ödevlere ilişkin düşünceleri ile öğrenme stilleri 

arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin ödevlere ilişkin düşünceleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi be-

lirlemektir. 

Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Ayrıca araştırma, betimsel türde ilişkisel tarama 

modeline örnektir. İlişkisel tarama modelleri araştırmaya dahil edilen değişkenler arasında bir ilişki olup olmadı-

ğını kapsamaktadır. Bu çalışma, temelde öğrencilerin ödevlere ilişkin düşünceleri ile öğrenme stilleri arasındaki 

ilişki incelendiği için ilişkisel tarama modeli niteliğindedir.

Bu araştırmanın çalışma evrenini 2010-2011 öğretim yılında, Çukurova Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sı-

nıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda okuyan bütün birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluştur-

muştur. Örneklemi ise araştırma verilerini toplamak amacıyla uygulanan veri toplama aracını yanıtlamayı kabul 

eden 90 birinci, 103 ikinci, 140 üçüncü, 110 dördüncü sınıf toplam 443 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katı-

lan öğrencilerin 275’i  (%62.1) kız, 168’i (%37.9) erkektir. 
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Araştırmada veri toplama araçları olarak; Gündüz (2005) tarafından geliştirilen “Ödev Tutum Ölçeği”,  Aşkar 

ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkiye’de uygulanabilirliğine yönelik olarak ilk kez çalışması yapılan Kolb öğ-

renme stili envanteri (ÖSE) ile araştırmacı tarafından uyarlanan “Ödev Amaç Ölçeği”, ve “Ödev Yönetimi Ölçeği” 

ile “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini belirlemek amacıyla bir ölç-

me aracı kullanılmamış, akademik başarının belirlenmesinde bütün derslerden aldıkları notlar dikkate alınarak 

belirlenen genel not ortalamaları esas alınmıştır. Bulgular, örgencilerin 141’inin (%31.8) özümseyen, 133’ünün 

(%30) ayrıştıran öğrenme stilini tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Baskın öğrenme stillerinin sınıf düzeyi ve dö-

nem not ortalamasına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Ödev tutum, ödev amaç ve ödev yönetim ölçekleri puan 

ortalamaları açısından farklılaşmanın büyük oranda ayrıştıran öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

ödevi zamanında yapma puanları açısından ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrencilerin lehine, sınıfa ödevsiz 

gelme konusunda da değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Ödev, Ödev tercihleri, Öğrenme stilleri, Öğretmen adayları
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının 

Öğretmenlik Öz Yeterlik Algıları

Dinçer TEMELLİ

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, dincer0182@gmail.com

Hülya GÜVENÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, guvenchulya@hotmail.com 

Özet

Öğretmen öz yeterliği, öğretmen eğitiminde önemli bir yapı haline gelmiştir. Öğretmen yetiştirenlerin; 

öğretmen öz yeterliğinin nasıl gelişeceğini, hangi faktörlerin güçlü ve olumlu öğretmen yeterliği üzerinde etkisi 

olduğunu, yüksek yeterliğe sahip öğretmen yetiştirilebilmesi için eğitim programlarının nasıl geliştirileceğini 

belirlemesi önemlidir (Pajares 1997). Yapılan araştırmalarda, öz yeterlik algılarının, öğretmenlerin öğretime yö-

nelik harcamış olduğu çaba, istek ve hedef düzeylerini değiştirdiği belirlenmiştir. Öğretmenin öz yeterlik algısı, 

onun yetenek ve öğretme yeterliğini kullanma düzeyini etkilemekte, böylece öğrencilerin bilgi, değer ve davra-

nışları üzerinde şekillendirici bir etkisi bulunmaktadır (Fridman ve Kass 2002). Öz yeterlik algısı yüksek ve düşük 

olan öğretmenler arasında sınıf düzenini sağlama, yeni yöntemler kullanma, öğretim ve öğrenme zorluğu çeken 

öğrencilere dönüt verme gibi öğrenme-öğretme süreci davranışlarında farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bu 

farklılıklar öğrencilerin güdüsü ve başarısını etkilemektedir (Tschannen-Moran ve Hoy 2001; Özkan, Tekkaya, 

Çakıroğlu 2002). Bu nedenle öğretmenin öz yeterlik algısı; öğretmenin sınıf içi davranışları, öğrencilerin başarıları, 

güdüsü ve yeterlik algıları arasında güçlü bir ilişkiler vardır. Bu durum öz yeterlik algısının, öğretimde hedefl eri 

belirlemede ve ulaşmada etkili olduğunu göstermektedir. Yüksek öz yeterliğe sahip öğretmenler yeni fi kirlere açık, 

öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yeni yöntemleri denemede, planlama ve organizasyon yapmakta daha fazla isteklidir-

ler (Tschannen-Moran ve Hoy 1998). Yüksek öz yeterliğe sahip öğretmenler sınıfta daha etkili, akademik odaklı 

bir öğretim yapar ve düşük öz yeterliğe sahip öğretmenlere göre öğretim ortamını zenginleştirecek daha farklı 

ve başarılı dönütler verirler (Gibson ve Dembo 1984; Akt: Tschannen-Moran ve Hoy, 1998).

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretmen adaylarının öğ-

retmenlik öz yeterlilik algılarını ve bu algıların cinsiyete, yaşa, mezun olunan üniversiteye ve sınıf seviyesine göre 

değişimini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik algıları na-

sıldır?

2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik algıları öğ-

retmen adaylarının a) cinsiyetlerine b) yaşlarına c) mezun oldukları lise türüne d) öğrenim gördükleri 

üniversiteye e) sınıf seviyesine göre farklılık göstermekte midir?

Mevcut durumun betimlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırma 2008–2009 eğitim-öğretim yılı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde gerçekleş-

tirilmiştir. Araştırmanın evrenini bu üniversitelerin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını ise bu üni-

versitelerin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinin birinci sınıfa 

devam eden 100, dördüncü sınıfa devam eden 84 olmak üzere 184 öğretmen adayı oluşturmuştur.

Veriler, Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlama çalışması 

Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından yapılan TSES-Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği ile toplanmıştır.   2 4 

maddeden oluşan ölçek likert tipi bir ölçek olup, üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen veri-

lere ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları öğrenci katılımı  boyutu için .81, öğretim stratejileri boyutu 

için .81 ve sınıf yönetimi boyutu için .86 ve ölçeğin tümü için, .90 olarak hesaplanmıştır.

Veriler bilgisayarda SPSS 15.0 İstatistik Programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde 

aritmetik ortalamalar, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi istatistiksel teknikleri kullanılmıştır.
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Öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik algıları incelendiğinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğiti-

mi öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik algıları aritmetik ortalamalarının sınıf yönetimi alt boyutunda 

( =41.46) diğer alt boyutlara göre daha düşük olduğu, ancak genel olarak öğretmen adaylarının mesleki öz 

yeterlik algısı aritmetik ortalamalarının ( =157.95) yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik algıları cinsiyete göre incelendiğinde erkek öğretmen adayla-

rının öğretmenlik öz yeterlik aritmetik ortalamaları ( Χ = 159.87), kız öğretmen adaylarının aritmetik ortala-

masından ( Χ = 155.17) yüksek olduğu, ancak uygulanan t test sonuçlarına göre bu farkın anlamlı olmadığı  

[t= 1.31, p>0.05] belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik algıları sınıf seviyesine göre incelen-

diğinde 1.sınıfta okuyan öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ( Χ = 158.09),  4. sınıfta okuyan öğretmen 

adaylarının aritmetik ortalamasından ( Χ = 157.80) daha yüksek olduğu ancak aradaki farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir [t=0.08, p>0.05].

Öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik algıları yaşa ve mezun olunan liseye göre incelendiğinde arit-

metik ortalamalar arasında farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Bu farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek 

için yapılan varyans analizi sonuçları hem yaşa [F=1.58, p>0.05]  hem de lise türüne [F= 0.35, p>0.05] göre bu 

farklılıkların anlamlı olmadığını ortaya koymuştur.   

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik algıları öğrenim 

görülen üniversiteye göre incelendiğinde bir üniversitenin öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik algıları 

aritmetik ortalamalarının ( Χ = 161.50), diğer üniversitenin öğretmen adaylarının aritmetik ortalamalarından 

( Χ = 153.24) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Uygulana t testi gözlenen farkın anlamlı olduğunu göster-

miştir [t= 2.38 p<0.05]. 

Araştırma sonuçlarına göre BÖTE öğretmen adaylarının genel olarak mesleki öz yeterlik algıları olumludur. 

Öğretmen adayları sınıf yönetiminde kendilerini yeterli hissetmemektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojile-

ri Eğitimi öğretmen adaylarının, öğretmenlik öz yeterlik algıları cinsiyete, yaşa, mezun olunan liseye ve sınıf 

seviyesine göre değişmemektedir. Ancak öğretmen adaylarının yeterlik algılarının öğrenim gördükleri eğitim 

fakültesine göre değiştiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, BÖTE öğretmen adayları, Öğretmen öz yeterlik 



144

Bildiri Özetleri

Beden Eğitimi Derslerinde Çalışma Yaprağı Kullanımına İlişkin Öğrenci ve 

Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Belirlenmesi

Dilşad E. MİRZEOĞLU

 AİBÜ, belcesu@yahoo.com

Aylin ÇELEN

 AİBÜ aylin_celen@hotmail.com

Süleyman MUNUSTURLAR

 AİBÜ 

Özet

Çağdaş eğitim anlayışına göre birey, edindiği bilgiyi yeni bilgiler edinmek için kullanan, olayları derinliğine 

kavrayan, eleştirel düşünen, muhakeme eden, bilimsel düşünme ve problem çözme gibi zihinsel becerileri kulla-

nan ve geliştiren kişidir (Orbeyi ve Güven, 2008:135). Ülkemizde 2005-2006 yılında ilköğretim eğitim programında 

köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda, beden eğitimi dersinin de öğretim programı yeniden düzenlenmiştir. 

Beden eğitimi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal yön-

den gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştiri-

lebilmesi için öğrencilerin yaparak-yaşayarak ve aşamalı şekilde düzenlenmiş öğrenme etkinliklerine katılmaları 

gerekir. Bu nedenle etkinlik örnekleri düzenlenirken yapılandırmacı yaklaşım temel alınmış, öğretme ortamlarının 

çeşitlendirilmesi ve öğrencinin doğrudan sürecin içinde olmasına dikkat edilmiştir (MEB, 2006).

Yapılandırmacılık birçok bakış açısı ve birçok öğrenme yöntemini içerir. Beden eğitimi dersinde öğretme-

öğrenme sürecinde yoğun olarak kullanılan öğretmen merkezli komut yönteminin yanında; öğrenci merkezli 

alıştırma, eşli çalışma, kendini değerlendirme, katılım, yönlendirilmiş buluş, problem çözme vb. yöntemler de 

bulunmaktadır. Yeni beden eğitimi öğretim programlarında öğrencilerin çok yönlü gelişim sağlamalarına yar-

dımcı olacak ve derslerde kullanılması tavsiye edilen bu yöntemlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi süre-

cinde ise çalışma yaprakları kullanılmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun Fakülte-Okul İşbirliği Kılavuzu’nda çalışma yaprakları, “Öğrencilerin ne yap-

ması gerektiğinin belirtildiği işlem basamaklarını içeren, bilgilerini kendi zihinlerinde kendilerinin kurmalarına 

yardım eden ve aynı anda bütün sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan önemli araçlardır” şeklinde ifade edil-

mektedir (Sands ve Özçelik, 1997; YÖK, 1998). Yanpar’a göre (2005) çalışma yaprakları, bir konunun uygulanması 

aşamasında öğrencilerin yapacağı etkinliklere yol gösterici açıklamaları içeren kâğıtlardır (Yanpar, 2005:351).

Ülkemizde beden eğitimi derslerinin etkililiğini arttırmada kullanılan yöntemlere ait çalışma yapraklarının 

etkisini araştıran çalışmalar son derece sınırlıdır. Bu nedenle, yapılandırmacılık anlayışı doğrultusunda öğrenci-

lerin sürecin içinde olmalarını ve aktif katılımlarını sağlayan yöntem ve çalışma yaprakları ile ilgili araştırmaların 

yapılması, hem beden eğitimi öğretmenlerine hem de araştırmacılara katkı sağlaması açısından önemlidir. Bu 

bağlamda, bu araştırmanın amacını Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden 

Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğretmen adaylarının, ilköğretim okul-

larındaki staj uygulamaları sırasında işledikleri derslerde kullandıkları çalışma yaprakları ile ilgili görüşlerinin 

belirlenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca çalışma yaprakları ile ders işleyen ilköğretim öğrencilerinin de görüşlerinin 

belirlenmesi diğer bir amaçtır. 

Araştırmada, beden eğitimi öğretmeni adaylarının staj uygulamaları sırasında kullandıkları farklı yöntem-

leri içeren çalışma yapraklarına yönelik olarak uygulama yaptıkları okullardaki 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

görüşlerini belirlemek üzere nicel yöntem kullanılmıştır. Bununla birlikte, beden eğitimi öğretmeni adaylarının, 

farklı öğretim yöntemlerine yönelik çalışma yapraklarına ait görüşlerinin belirlenmesinde de nitel araştırma 

yönteminden yararlanılmıştır.

Araştırmada ilköğretim öğrencilerinin görüşlerini belirlemek için, çalışmaya 2011-2012 öğretim yılı bahar 

döneminde, Bolu ili merkez ilçede bulunan beş farklı ilköğretim okulunda öğrenim gören 5. sınıftan 69 öğrenci 

(%23.6), 6. sınıftan 77 öğrenci (26.4), 7. sınıftan 76 öğrenci (%26) ve 8. sınıftan da 70 öğrenci (% 24) olmak üzere 

toplam 292 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 142’si kız (% 48.6) ve 150’si de erkektir (%51.4).  
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Araştırmanın nitel bölümünde sekiz kız ve yedi erkek olmak üzere toplam 15 öğretmen adayı yer almış ve 4 

farklı yöntem kullanılarak toplam 42 (alıştırma yöntemi: 13 ders saati, eşli çalışma yöntemi: 15 ders saati, kendini 

değerlendirme yöntemi: 8 ders saati ve katılım yöntemi: 6 ders saati) beden eğitimi dersi işlenmiştir. Çalışmada 

yer alan öğretmen adayları 10 ders saatini beşinci, 10 ders saatini altıncı, 11 ders saatini yedinci ve 11 ders saatini 

de sekizinci sınıfl ar üzerinde yürütmüşlerdir.

Çalışmada ilköğretim öğrencilerinin görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 13 so-

rudan oluşan kontrol listesi şeklinde hazırlanan “Çalışma Yaprağı Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi” 

kullanılırken, öğretmen adaylarının görüşleri için açık uçlu yedi sorudan oluşan “Çalışma Yaprağı Kullanımına 

İlişkin Öğretmen Adayı Değerlendirme Formu” kullanılmıştır.  

Çalışmada öğrencilerden elde edilen verilerin çözümü için frekans ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Ay-

rıca, nitel yöntem ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde tümdengelimci yaklaşımla hareket edilerek içerik 

analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle değerlendirme formunda yer alan soruların temel içeriklerinin ana 

temaları (uygulamalar ile ilgili zorluk, kolaylık, farklılık vb.) çıkarılmış,  her bir açık uçlu soru için öğretmen aday-

larının yanıtları çözümlenmiş ve temalarla ilgili olan kodlar belirlenmiştir. Araştırmanın nitel bölümünün geçerli-

liği ve güvenirliği için verilerin analizi sırasında iki araştırmacı ayrı ayrı çalışmışlar, araştırmanın veri kaynağı olan 

öğretmen adayları K1, K2,.. şeklinde kodlanarak isim bildirilmeden tanımlanmıştır. 

Beden eğitimi derslerinde çalışma yaprağı kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde, öğrenci-

lerin büyük bir çoğunluğu daha önce işledikleri beden eğitimi derslerinde çalışma yaprağı kullanmadıklarını 

ve çalışma yaprağı ile işlenen dersleri çalışma yaprağı kullanılmadan işlenen derslerden daha farklı olarak algı-

ladıklarını belirtmişlerdir. Hem kız (%77.5) hem de erkek (%75.5) öğrenciler, çalışma yaprağı ile ders işlemenin 

hoşlarına gittiğini ifade etmişlerdir. Beden eğitimi derslerinde çalışma yaprağını kolay kullanabildiklerini be-

lirtirlerken (kızlar %83.8, erkekler %82.7); kız öğrencilerin %59.9’u, erkek öğrencilerin de %56’sı çalışma yap-

rağı kullanmanın öğrenmede kendilerine daha fazla katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca kız öğrencilerin 

%64.1’i ve erkek öğrencilerin %72’si, çalışma yaprağı kullanımının derse olan ilgilerini arttırdığını; öğrencilerin 

büyük bir oranının ise çalışma yaprağı ile işledikleri derslerde öğretmenlerinin kendilerine daha az müdahale 

ettiklerini belirtmişlerdir. 

Çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde, çalışma yaprakları kulla-

nımında yaşadıkları zorluklar arasında, öğrencilere çalışma yapraklarının ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını 

anlatmak ve öğretmek (14 kişi), öğrencilerin çalışma yapraklarından hoşlanmamaları (6 kişi), hava şartlarının 

elverişsiz olması (6 kişi) ve çalışma yaprakları kullanıldığında sınıfın kontrolünün zorlaşması (4 kişi) sayılabilir. 

Buna ek olarak, öğretmen adayları çalışma yaprağı kullanılarak işlenen derslerin çalışma yaprağı kullanılmadan 

işlenen derslere göre olumlu farklılıkları olarak, öğrencilerin daha aktif olmaları ve derslere katılımlarının art-

ması (5 kişi), derslerin daha verimli geçmesi (4 kişi), öğrencilerin sorumluluk almaları (3 kişi), öğrencilerin daha 

fazla keyif ve zevk almaları (3 kişi), öğretmenin daha az aktif ve tüm sorumluluğun öğrencilerde olması (3 kişi) 

konusunda görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları, çalışma yaprağı kullanılarak işlenen dersler ile ça-

lışma yaprağı kullanılmadan işlenen dersleri kıyaslandıklarında olumsuz farklılıklar olarak, öğrencilerin çalışma 

yaprağı kullanılan derslerde sıkıldıkları (4 kişi),  kağıt-kalem ile uygulama yapmakta zorlandıkları (3 kişi) ve sınıf 

kontrolünün kaybolduğu (3 kişi) konusunda görüş bildirmişlerdir.

Çalışmada öğretmen adaylarının görüşlerine göre elde edilen bir diğer bulgu da,  öğretmen adaylarının 

çalışma yapraklarını kullanırken hoşlandıkları noktalar olarak, çalışma yapraklarının dikkat çekici olması (4 kişi), 

öğrencilerin öğrenmede sorumluluk almaları (4 kişi), zevk ve keyif verici olması (4 kişi), öğrencilerin gösterdiği 

çabadan öğretmen adayının aldığı zevk (3 kişi) ve öğrencilerde istek uyandırması (3 kişi) konularında görüş 

bildirmeleridir.

Sonuç olarak, öğretmen adayı ve öğrenci görüşlerine göre, beden eğitimi derslerinde farklı yöntem ve bu 

yöntemlere uygun çalışma yaprakları kullanılmasının, dersin verimini ve öğrenci katılımını arttırıcı etkiye sahip 

olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, Beden eğitimi öğretmen adayı, Çalışma yaprağı.
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Özet

Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisi (BBÖS), Allosterik Öğrenme Modeli’nden esinlenerek geliştirilmiş bir 

stratejidir. Modeli geliştiren Giordan (1995), modelin; öğrenen, öğretim çevresi (öğretici veya öğretim ekibi), bil-

giler (veya beceriler) olmak üzere üç temel değişkeni bulunduğunu belirtmektedir. Öğrenen, yeni bilgileri (veya 

becerileri) olduğu gibi almaz, onları kendi sorularına cevap bulmak veya ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi 

tarzına ve kendi ritmine göre hazırlayarak alır. Öğretim çevresi (öğretmen veya öğretim ekibi), öğrenenin dav-

ranışsal ve zihinsel yapısıyla, bu yapıyı dönüştürmek üzere iç içe geçebilecek unsurlar bütünü olarak düşünüle-

bilir. Öğrenen, öğretici tarafından hazırlanan çevreyle kendi potansiyel kaynaklarını karşılaştırarak sürekli uyum 

göstermek suretiyle öğrenmesini gerçekleştirir. Modelin üçüncü temel değişkeni bilgiler veya becerilerdir. Bilgi 

çok nadir olarak basit bir aktarmanın ürünüdür. Bilgi bir dönüşüm sürecinin ürünü olup öğrenenin sorularının, 

önceki fikirlerinin,  davranma ve akıl yürütme tarzlarının dönüşümü sonucunda ortaya çıkar (Topbaş,2011:398). 

 Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisi (BBÖS), beş basamaktan meydana gelmektedir. Birinci basamakta, öğre-

nen çalışacağı konu ile ilgili “sorular” hazırlar. İkinci basamakta, bu soruların cevaplarını araştırır ve yazar. Üçüncü 

basamakta, elde ettiği bilgileri bir şema halinde görselleştirir. Dördüncü basamakta, elde ettiği bilgiler ve ha-

zırladığı şemadan hareketle bir sonuç yazar. Beşinci basamakta, ortaya çıkan sonuçtan hareketle öneri hazırlar. 

Öğrenen tarafından yapılması beklenen söz konusu çalışmalar, ders öncesi hazırlık bağlamında gerçek-

leştirilir. Bu sayede öğrenen derse belli bir ön hazırlık yapmış olarak gelir. Ders sırasında, öğrenenler tarafından 

hazırlanan sorular, öğretmen rehberliğinde, yine öğrenciler tarafından cevaplandırılır. Soruların cevaplandırıl-

ması sırasında öğretmenin iki görevi bulunmaktadır. Birinci görevi tartışılan konuyla ilgili eksiklikler olduğunda 

devreye girerek eksiklikleri tamamlamak, ikinci görevi ise konunun akışına paralel olarak tahtada şemanın oluş-

masını gerçekleştirmek. Böylece sınıf içi tartışmanın bitmesiyle birlikte konuyu özetleyen şema da tamamlanmış 

olur. Öğrenenler tahtadaki şema ile kendi hazırladıkları şemaları karşılaştırarak eksikleri varsa düzeltme yaparlar, 

yoksa önerilerde bulunurlar.   

Konu, tahtadaki şema üzerinden öğrencilerle birlikte, soru-cevap tekniği ile özetlendikten sonra, öğre-

nenlerle birlikte konuyla ilgili bir sonuç çıkarılır. Öğrenenler sınıfta ortaya çıkan sonuç ile kendi hazırladıkları 

sonuçları karşılaştırarak eksikleri varsa düzeltme yaparlar, yoksa önerilerde bulunurlar.

Sonuç ile ilgili tartışmalar tamamlandıktan sonra, sonuçtan hareketle öğrenenlerle birlikte öneri geliştirilir. 

Öğrenenler sınıfta ortaya çıkan öneri ile kendi hazırladıkları önerileri karşılaştırarak eksikleri varsa düzeltme ya-

parlar, yoksa önerilerde bulunurlar.

Beynin işlev ve yapısını esas alarak geliştirilen beyin temelli öğrenmeyi, Caine and Caine (2001:4), “anlamlı 

öğrenme için beynin kurallarının kabul edilmesi ve öğretimin zihindeki bu kurallarla örgütlenmesi” olarak ta-

nımlamaktadırlar. Yazarlar, beyin temelli öğrenme yaklaşımının “kuramsal temelini oluşturabilecek oniki ilke” 

(Caine and Caine, 2001: 85) belirlemişlerdir. Söz konusu ilkeler şunlardır: 1. Beyin paralel bir işlemcidir. 2. Öğren-

me tüm fizyolojiyle ilgilidir. 3. Anlam arayışı içseldir. 4. Anlam arayışı, örüntüleme yoluyla olur. 5. Örüntülemede 

duygular önemli bir yer tutar. 6. Beyin parçaları ve bütünü aynı anda algılar. 7. Öğrenme, hem odaklanmış dikka-

ti hem de çevresel algıyı içerir. 8. Öğrenme her zaman bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. 9. İki farklı tür belleğimiz 

vardır: Uzamsal bellek sistemi ve mekanik öğrenme için bir sistemler dizisi. 10. Olgu ve beceriler doğal uzamsal 

bellekte yapılandırıldığı zaman beyin daha iyi anlar ve hatırlarız. 11. Öğrenme zihni zorlayan etkinliklerle artar, 

tehditle engellenir. 12. Her beyin kendine özgüdür (Caine and Caine, 2001: 85-92).
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Bu çalışmada, BBÖS bağlamında öngörülen öğrenme-öğretme etkinlikleri “beyin temelli öğrenme ilkele-

ri” çerçevesinde önerilen öğrenme-öğretme etkinlikleri açısından değerlendirilmektedir. Bu bağlamda; “BBÖS 

bağlamında öngörülen öğrenme-öğretme etkinlikleri ile “beyin temelli öğrenme ilkeleri” çerçevesinde önerilen 

öğrenme-öğretme etkinlikleri arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna cevap aranmaktadır.

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın ve-

rileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle toplanmış (Yıldırım ve Şimşek, 

1999:140) ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 1999:158). 

BBÖS’nin beyin temelli öğrenme ilkeleri bağlamında tasarlanacak bir öğrenme ortamını destekleyebilece-

ği gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Beş basamaklı öğrenme stratejisi, Beyin temelli öğrenme, Beyin temelli öğrenme il-

keleri.    
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Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi 

Etem YEŞİLYURT

Mevlana Üniversitesi,  etemyesilyurt@gmail.com, eyesilyurt@mevlana.edu.tr

Özet

Yeni ilköğretim programlarında yerini alan yapılandırmacı öğrenme üzerine alanyazında birçok araştırma 

yapılmıştır. Ancak, bu kuramı uygulayacak olan öğretmenlerin, öğretmen adayı olduğu dönemde yapılandır-

macı öğrenme kuramına uygun yetişmeleri gerektiği gözden kaçmamalıdır. Bu bakımdan öğretmen adaylarının 

görüşleri doğrultusunda yapılandırmacı öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi, eksiklerin görülmesi ve or-

tamların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ancak söz konusu öğrenme ortamlarının, ne derece yapılandırmacı 

olduğunun değerlendirilmesine yönelik olarak ülkemizde henüz yeterli çalışma yoktur. 

Bu araştırmanın genel amacı, öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda yapılandırmacı öğrenme 

ortamlarını değerlendirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Öğretmen 

adaylarının, yapılandırmacı öğrenme ortamının;

a. Öğrenci merkezli,

b. Düşündüren,

c. İşbirlikli,

d. Yaşamla ilgili,

e. Öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı ve,

f. Farklı bakış açıları boyutlarına ilişkin görüşleri nelerdir ve bu görüşler adayların;

• Cinsiyet türü,

• Akademik başarı notu,

• Sınıf düzeyi ve,

• Öğrenim görülen program türü değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde tarama modelinden yararlanılmıştır. Tarama modeli geçmişte ya da 

halen mevcut bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar, 2012). 

Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda yapılandırmacı öğrenme ortamlarını de-

ğerlendirmiştir.

Araştırmanın evrenini, 2011–2012 akademik yılı bahar döneminde Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 

öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak “basit rastlanstısal 

(tesadüfi) örnekleme yöntemi” seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini 291 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katı-

lımcıların cinsiyet değişkeni açısından kadın, (%57,77), akademik başarı notu olarak 2,51-3.00 (%48,5), öğrenim 

gördüğü sınıf düzeyi açısından 4. sınıf (%62,5) ve öğrenim gördüğü program türü olarak ise Türkçe öğretmenli-

ğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının (%35,1) ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir.

Bu araştırmanın verileri, Arkün ve Aşkar (2010) tarafından geliştirilen “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamla-

rını Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Kesinlikle katılmıyorum: 1...7: Kesinlikle katılıyorum olarak yedili 

likert türünde hazırlanan ölçek, altı faktör ve 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı olan Cron-

bach alfa güvenirlik değeri öğrenci merkezli faktörde ,762; düşündüren faktörde ,876; işbirlikli faktörde ,754; 

yaşamla ilgili faktörde ,890; öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı faktöründe ,809; farklı bakış açıları faktö-

ründe ,827 ve ölçeğin genelinde ise ,961’dir. Bu çalışmadan elde edilen veriler üzerinde yapılan analiz sonucun-

da ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri .789 ile .470 arasında değişmektedir. Öte yandan ölçeğin 

Cronbach alfa güvenirlik değeri öğrenci merkezli faktörde ,726; düşündüren faktörde ,822; işbirlikli faktörde 

,748; yaşamla ilgili faktörde ,797; öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı faktöründe , 787; farklı bakış açıları 

faktöründe ,805 ve ölçeğin genelinde ise ,927’dir.
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Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri (cin-

siyet, akademik başarı notu, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğrenim görülen program türü) sınıfl ama özelliği 

taşıdığından dolayı katılımcıların bu özelliklerini istatistiksel olarak ifade edebilmek için frekans ve yüzde tek-

nikleri kullanılmıştır. Tavşancıl’a (2006, 12) göre, bir ölçek sınıfl ama özelliği taşıyorsa elde edilen veriler frekans 

ve yüzde teknikleriyle çözümlenebilir. Eşit aralıklı ölçekte yer alan yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değer-

lendirmeye ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek için aritmetik ortalama ve standart sapma tek-

nikleri kullanılmıştır. Tavşancıl’ında (2006, 12) belirttiği gibi, eşit aralıklı ölçeklerden elde edilen veriler aritmetik 

ortalama, standart sapma ve varyans teknikleriyle analiz edilebilir. Ortaya çıkan görüşler arasında cinsiyet değiş-

keni açısından katılımcı gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için “Bağımsız Gruplar 

t testi” tekniği kullanılmıştır. Büyüköztürk (2007, 39, 155), Ak (2006, 74), Balcı (2001, 237) ve Demirgil (2006, 99) 

iki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadığını belirlemede “bağımsız örneklem-

ler t testi”nin kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Bunların yanı sıra akademik başarı notu, öğrenim görülen 

sınıf düzeyi ve öğrenim görülen program türü değişkeni açısından katılımcı gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) yapılmıştır. Bu analiz sonucunda belirlenen 

farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheff e, Tukey vb. testlere göre daha radikal bir 

bakış açısıyla katılımcı grupları arasındaki ,05’ten daha küçük görüş farklılıklarını tespit eden LSD testi kullanıl-

mıştır. İlişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalaması arasında, bir faktöre ilişkin üç ya da daha çok ortalama 

puanın birbirinden anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymada “tek yönlü varyans analizi”nin 

kullanılmasının uygun olduğunu vurgulanmaktadır (Antalyalı, 2006, 131; Balcı, 2001, 237; Büyüköztürk, 2006, 

47; Demirgil, 2006, 106). Yapılan analizlerde gruplar arasındaki farkın anlamlılık düzeyi .05 olarak ele alınmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucu ulaşılan bulgular araştırmanın alt amaç-

larının sırası dikkate alınarak aşağıda özetlenmiştir.

Öğretmen adaylarının görüşlerinin aritmetik ortalaması dikkate alındığında yapılandırmacı öğrenme orta-

mının öğrenci merkezli faktörü için 4.681; düşündüren faktörü için 4,828; işbirlikli faktörü için 4,762; yaşamla il-

gili faktörü için 4,497; öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı faktörü için 4,390; farklı bakış açıları faktörü için 

4,986’dır. Öte yandan öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeni açısından öğretmen adaylarının görüşleri arasında 

anlamlı fark ortaya çıkmamıştır. Ancak cinsiyet değişkeni açısından, öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı 

faktörü ile farklı bakış açıları faktöründe; akademik başarı değişkeni açısından düşündüren faktöründe; öğrenim 

görülen program türü değişkeni açısından yaşamla ilgili faktöründe öğretmen adaylarının görüşleri arasında 

anlamlı fark tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının, hizmet öncesi eğitim kurumlarının öğrenme ortamlarının, yapılandırmacı öğrenme 

ortamının taşıması gereken özelliklere veya niteliklere sahip olma noktasında orta düzeyin biraz üstünde bir 

görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, hizmet öncesi eğitim kurumlarının yapılandırmacı öğrenme 

ortamlarının özelliklerinin, yapılandımacı öğrenme kuramının özelliklerini karşılama noktasında önemli eksik-

likleri bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı öğrenme ortamı, değerlendirme, öğretmen adayları.
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İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Problem Çözme 

Becerilerinin ve Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması

Eyüp YURT

Selçuk Üniversitesi, eyupyurt@gmail.com

Mustafa AYDIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi, maydinselcuk@gmail.com

Ali Murat SÜNBÜL

Necmettin Erbakan Üniversitesi, sunbul@selcuk.edu.tr

Özet

Günümüzde yapılan çalışmaların çoğu bireyin zihni yapısının biricik olduğunu, aynı zamanda durumsal 

bir özellik gösterdiğini, öğrenmenin de zihinsel bir etkinlik olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Eğer 

bireylerin izlediği yolun ne olduğu belirlenirse, bireylerin nasıl öğrenebileceği ve öğrenmeleri için nasıl bir öğ-

renme-öğretme süreci/ortamı tasarlanacağı da daha kolay bir biçimde kestirilebilir. Böylece etkili bir öğrenme-

öğretme ortamı oluşturabilir (Babadoğan, 2009). Dolayısıyla her bir öğrencinin kendi öğrenmelerini gerçekleşti-

rebilmesi için gerekli koşullar sağlandığında, kalıcı izli öğrenmeler gerçekleştirilmiş olur. Bireyin kendi öğrenme 

süreçleri ile elde ettiği bilgileri günlük hayatta karşılaşılan durumlara/problemlere uygulaması da daha kolay 

olacaktır.

Öğrenme alanında ilgili literatür incelendiğinde bireylerin öğrenmede izledikleri yol öğrenme stili olarak 

adlandırılır. Öğrenme stili kavramı, ilk kez 1960 yılında Rita Dunn tarafından ortaya atılmıştır. Bu yıldan itibaren 

de üzerinde sürekli araştırmalar ve çalışmalar yürütülmüştür. Dunn (1996) öğrenme stilini, her bir öğrencinin 

yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken kendilerine özgü ve farklı yollar olarak 

tanımlamıştır. Benzer şekilde Kolb (1984) ise öğrenme stilini; bilginin algılanması ve islenmesi sürecinde birey-

lerin tercih ettiği yol olarak tanımlamıştır. Öğrenme stilinin farkında olan birey öğrenme yollarını tanır ve öğren-

melerini kontrol edebilir. Öğrenilecek bir konunun birey tarafından kavranmasını sağlamak için konunun farklı 

yönlerden ele alınması, farklı öğrenme stillerine uygun bireyler için örnekler ve yöntemlerle sunulması uygun 

olacaktır.

Öğrenme stillerini kategorilere ayırmada birçok araştırmacı tarafından farklı öneriler sunulmuştur. Bunlar-

dan biri Kolb’un geliştirdiği modeldir. Kolb yaşantısal öğrenme kuramına göre; yeni bilgi, yetenek ve tutumlar 

yaşantısal öğrenmenin dört biçimi ile gelişmektedir. Yaşantısal öğrenme kuramında öğrenme, dört temel öğ-

renme biçiminin yer aldığı “döngüsel öğrenme çemberi” olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin öğrenmede etkin 

olabilmeleri için bu dört faklı beceriyi aktif bir şekilde kullanmaları gerekmektedir: Somut Yaşantı (SY), Yansıtıcı 

Gözlem (YG), Soyut Kavramsallaştırma (SK) ve Aktif Yaşantı (AY). Diğer bir ifadeyle, birey kendini yeni yaşantılara 

açık tutmalı (SY), yaşantılarını gözlemlemeli ve yansıtmalı (YG), gözlemlerini mantıklı kuramlar içine oturtabile-

cek kavramlar oluşturabilmeli (SK) ve bu kuramları karar verme ve problem çözme aşamalarında kullanabilme-

lidirler (AY). Yaşantısal öğrenme kuramına göre her öğrenme süreci, farklı yetenekleri gerektirmektedir ve birey 

öğrenme sürecinde belirli öğrenmeler için hangi yetenekleri kullanması gerektiğini sürekli düşünmeli ve bu 

dört öğrenme biçimini farklı derecelerde kullanmak durumundadır (Kolb, 1984).

Her bireyin, öğrenme stili de bu dört öğrenme biçiminin birleşmesiyle oluşur. Birleştirilmiş puanlar bireyin 

soyuttan somuta (SK-SY), aktiften yansıtıcıya (AY-YG) doğru tercihlerini ortaya koymakta ve bireyin sahip olduğu 

öğrenme stilini göstermektedir. Modelde belirlenen öğrenme stilleri, düşünme ve yaratıcılık kuramlarına daya-

nılarak belirlenmiştir: Somut Yaşantı ve Yansıtıcı Gözlem öğrenme biçimlerinin bileşeni Değiştiren (Diverger), 

Yansıtıcı Gözlem ve Soyut Kavramsallaştırma biçimlerinin bileşeni Özümseyen (Assimilator), Soyut Kavramsal-

laştırma ve Aktif Yaşantı biçimlerinin bileşeni Ayrıştıran (Converger) ve Somut Yaşantı ile Aktif Yaşantı biçimleri-

nin bileşenleri de Yerleştiren (Accomadator) öğrenme stilidir (Kolb, 1984).
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Öğrencilerin öğrenmede kullandıkları yol olarak tanımlanan öğrenme stillerinin bilinmesi öğrencilerin ka-

zanımları gerçekleştirmesinde tek başına yeterli değildir. Yol metaforundan hareket edilecek olunursa; bu yolda 

nasıl gidilecek, hangi araçlar kullanılacak, nerelerde mola verilecek vb. soruların cevaplanması gerekir. Bu soru-

lara verilecek cevaplar kişinin bu yolu almak için kendi stratejisini belirleyecektir. Öğrenme sürecinde bireylerin 

kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirmeleri için kendileri için en uygun öğrenme stratejilerini bilmeleri ve kullanmaları 

kazanımlara daha sistematik bir biçimde ulaşmalarını sağlayacaktır. 

Öğrenme stratejileri öğrenme sürecinde bireyi kazanımlara ulaştırmada hangi yöntem, teknik ve taktikle-

rin işe koşulacağının belirleyicisidir. Açıkgöz (2003) “strateji” kavramını, genel olarak bir şeyi elde etmek için izle-

nen yol ya da bir amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanması olarak tanımlamaktadır. Sünbül (2007) 

“öğrenme stratejileri”ni, öğrencilerin bağımsız olarak kendi öğrenme görevlerini gerçekleştirmelerini sağlayan 

teknikler, ilkeler ya da alışkanlıklar olarak tanımlamaktadır.

Babadoğan  (1991) öğrenmede “stil” ve “strateji” kavramlarının birbirini tamamladığı zaman anlam kazanan 

birbirine yakın iki ayrı yapı olduğunu belirtir. Stil kavramında biyolojik köken ağır basarken, stratejide planlama, 

önlem alma ve yol bulma gibi sosyal boyutlar ağırlıktadır. Literatürde öğrenme stratejilerinin sınıfl amasında çok 

sayıda farklı sınıfl amalara rastlamak mümkündür. Bu stratejilerin genel olarak; Bilişi Yönetme Stratejisi, Bilişötesi 

Stratejiler, Duyuşsal Stratejilerdir, Sosyal Stratejiler şeklinde sınıfl amak mümkündür. Öğrencilerin kullandıkları 

stratejiler aracılığı ile günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm bulması ve bu sayede kalıcı izli öğrenmeleri 

geçekleştirmeleri mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan öğrencilerin problem çözmedeki becerileri öğrenme-

lerinde önemli rol oynamaktadır. 

Dewey’e göre problem, insan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey ola-

rak tanımlanır (Gelbal, 1991) “Problem” temelde, bireyin bir hedefe ulaşmada engellenme ile karşılaştığı çatışma 

durumudur. Bireyin problemi/engeli aşması problem çözme olarak adlandırılır. Yani ne yapılacağının bilinme-

diği durumda yapılacak olanı bilmek problem çözme olarak adlandırılır. Problemi çözebilmek için farklı çözüm 

yollarının düşünülmesi, sosyal olarak uygun ve kabul edilebilir olanın belirlenip, yapılacak davranışın sonuçları-

nın önceden kestirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte bireyin mevcut öğrenmeleri ve kişilik özellikleri,  problemin 

çözümü adına kendisine ait olan çözüm yolunu ortaya çıkarır. Dolayısıyla problem çözmede sürecinde kendine 

özgü çözüm yolu geliştirecek birey için öğrenme stillerinin bilinmesinin önemli olduğu söylenebilir.

Birçok derste başarılı olmak için problem çözme becerisine sahip olmak ve öğrenme stratejileri kullanmak 

önemlidir (Çalışkan ve Sünbül, 2011; Gök ve Sılay, 2008; Tok, 2008). Bu çalışma ile farklı öğrenme stillerine sa-

hip ilköğretim öğrencilerinin problem çözme beceri ve öğrenme stratejileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  Elde edilen bulgulara göre bir takım öneriler sunulmuştur.

Araştırma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma, ilköğretim okullarının 6., 7., ve 8. sınıf-

larına devam eden 451 ilköğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun %52,3i’ünü kız (n=236), 

%47,7’sini erkek (n=215) öğrenciler; %30,8’ini (n=139) 6. sınıf, %34,1’ini (n=154) 7. sınıf ve %35’ini (n=158) öğ-

rencileri oluşturmuştur. 

Öğrenme Stilleri Envanteri (KÖSE 3)

Kolb tarafından geliştirilen (1971) öğrenme stilleri envanteri 1981 ve 1999 yıllarında kendisi tarafından iki 

kez revize edilmiştir. Envanterin son versiyonu Evin Gencel (2006) tarafından ilköğretim öğrencileri için Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. Envanter 12 adet tamamlamalı maddeden oluşmaktadır. Her bir maddede bulunan dört seçenek 

1 ile 4 arasında puanlanmaktadır. Bu durumda ölçekten alınan en düşük puan 12 ve en yüksek puan 48 olmak-

tadır. Envanterde öğrenme stilleri “Ayrıştırma”, “Değiştirme”, “Özümseme” ve “Yerleştirme” olarak tanımlanmıştır.
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Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği:

Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1993), tarafından geliştirilen Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Öl-

çeği Karadeniz, Büyüköztür, Akgün, Çakmak ve Demirel (2008) tarafından ilköğretim ve lise öğrencileri için Türk-

çe ’ye uyarlanmıştır. Toplam 71 maddeden oluşan Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği, yedili likert tipi 

bir ölçektir. Ölçeğin Motivasyon boyutuna ilişkin madde toplam korelasyonu 0,58 ile 0,15 arasında; Öğrenme 

Stratejileri boyutuna ilişkin madde toplam korelasyonu 0,68 ile 0,19 arasında değişen değerler almıştır.  

Problem Çözme Envanteri:

Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından ilköğretim düzeyindeki çocuklar için geliştirilen problem çöz-

me envanteri, 24 maddeden oluşan 5’li liket tipi bir ölçektir. Envanterin geçerliğini sağlamak için yapılan faktör 

analizi sonucuna göre, envanterin “Problem Çözme Becerisine Güven” (12 madde), “Öz Denetim” (7 madde) ve 

“Kaçınma” (5 madde) olmak üzere toplam üç boyuttan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu boyutlara ilişkin Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayıları sırası ile 0,85, 0,78 ve 0,66 olarak bulunmuştur.. 

İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine göre problem çözme becerilerini karşılaştırmak için tek yönlü 

ANOVA kullanılmıştır.

Analiz sonuçlarına göre, ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine göre problem çözme becerilerinin 

farklılaştığı görülmektedir. Buna göre ayrıştıran öğrenme stiline sahip olan öğrenciler, problem çözme becerile-

rine en çok güvenen, problem çözmede öz denetimleri en yüksek ve problem çözmeden en az kaçınan öğren-

cilerdir. Değiştiren öğrenme stiline sahip öğrenciler ise, problem çözme becerilerine en az güvenen, problem 

çözmede öz denetimleri en düşük ve problem çözmeden en çok kaçınan öğrencilerdir.

Analiz sonuçlarına göre, ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine göre kullandıkları öğrenme strateji-

lerinin farklılaştığı görülmektedir. Buna göre ayrıştıran öğrenme stiline sahip olan öğrenciler, öğrenirken yinele-

me, düzenleme ve ayrıntılandırma stratejilerini en çok kullanan öğrencilerdir. Değiştiren öğrenme stiline sahip 

öğrenciler ise, öğrenirken yineleme ve ayrıntılandırma stratejilerini en az kullanan öğrencilerdir.

Elde edilen bulgulara göre, değiştiren öğrenme stiline sahip olan ilköğretim öğrencilerinin diğer öğrenme 

stiline sahip ilköğretim öğrencilerine göre, problem çözme becerilerine en az güvenen, problem çözmede öz 

denetimleri en düşük ve problem çözmeden en çok kaçınan öğrenciler olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, 

değiştiren öğrenme stiline sahip olan öğrencilerin problem çözme süreçleri desteklenmelidir. Bu süreçte öğ-

rencilere önce çözebileceği küçük ve basit problemler sunulabilir, başardığı her problem adımı için pekiştireç 

verilebilir. Bu sayede problem çözme becerilerine güvenleri artar ve problem çözmeden kaçınmaları azalabilir. 

Aynı zamanda bu süreçte, öğrencilerin seçim yapma ve karar verme süreçleri desteklenerek problem çözmede 

öz denetimleri artırılabilir. Bununla birlikte değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilerin grupla problem çözme 

çalışmalarından hoşlandıkları bilinmektedir (Ekici, 2003). Bu doğrultuda bu öğrencilerin grupla yapılan proje 

çalışmalarına katılmaları sağlanabilir.

Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme stratejilerinin kullanılmasının önemli olduğu birçok çalış-

mada vurgulanmıştır (Özer, 2002; Açıkgöz, 2003). Bu doğrultuda elde edilen bulgular dikkate alınarak, değişti-

ren ve özümseyen öğrenme stiline sahip olan öğrencilere yineleme, ayrıntılandırma ve örgütleme stratejileri 

eğitimi verilebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme stilleri, Öğrenme stratejileri, İlköğretim öğrencileri
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Özet

Bilgi ve teknolojideki gelişmeler öğrenme ihtiyacının artmasına neden olarak, edinilen becerilere yeni-

lerinin eklenmesini gerektirmektedir (Demiralay ve Karadeniz, 2008). Öğretimin sadece eğitim kurumlarıyla 

sınırlandırılmadığı yaşam boyu öğrenmenin zorunlu olduğu bilgi çağındaki toplumlarda yaşam boyu öğren-

me becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Atkin, 2000; Baptiste, 1999; Bagnall, 2006; Şahin, Akbaşlı 

ve Yanpar Yelken, 2010). Bireylere yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin yaşam 

boyu öğrenmeye yönelik tutum ve davranışlarının etkili olduğu belirtilmiştir (Jarman, Mcaleese ve Mcconnell, 

1997; Steward, 2009). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları öğretmen yetiştiren kurumların 

öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme becerileriyle öğretmen adaylarına model olmalarına bağlıdır. 

Yaşam boyu öğrenme becerileri yaşam süresince bireyin kendini gerçekleştirmesi ve işini sürdürmesi için 

gerekli olan temel becerilerdir (Selvi, 2011). Avrupa Komisyonu (2007) yaşam boyu öğrenme becerilerinin “ana 

dilde iletişim yeterliği”, “yabancı dil/dillerde iletişim yeterliği”, “matematiksel düşünme ile bilim ve teknolojideki 

temel beceriler”, “dijital yeterlik”, “öğrenmeyi öğrenme yeterliği”, “sosyal vatandaş olma bilinci ve girişimcilik” ile 

“kültürel bilinç ve ifade yeterliği” olduğunu belirtmiştir. Candy (2003) ana dilde iletişim yeterliğinin; duygu, dü-

şünce ve gerçekleri ana dilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, sosyal ve kültürel ortamlarda (eğitim ve öğre-

tim sürecinde, evde, işte ve boş zamanlarında, vb.) dili dilbilimsel olarak etkili kullanabilme olduğunu belirtmiş-

tir. Yabancı dil/dillerde iletişim yeterliği; duygu, düşünce ve gerçekleri yabancı dilde sözlü ve yazılı olarak ifade 

edebilme, sosyal ve kültürel ortamlarda  dili işlevsel ve etkili kullanabilme ile kültürler arası algılama becerisine 

sahip olmayı gerektirmektedir (Bruce, 1997). Matematiksel düşünme ile bilim ve teknolojideki temel becerilerin; 

gerçek dünyayı algılamak için bilgiye ulaşma yöntemlerini  kullanabilme, mantıksal düşünebilme, düşüncelerini 

formuller, grafikler, tablolar vb. ile sunabilme, problemlerin çözümünde bilimsel süreç becerilerini kullanabil-

me olduğu; dijital yeterliğin, bilginin ediniminde, üretiminde, değerlendirilmesinde, sunumunda, paylaşımında 

bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanabilme; öğrenmeyi öğrenme yeterliğinin, bireylerin öğrenme sorum-

luluklarını alarak kendi öğrenmelerini gerçekleştirebilmeleri olduğu, sosyal vatandaş olma bilincinin vatandaş 

olmanın sorumluluklarını yerine getirebilme olduğu, girişimciliğin fikirlerin uygulamaya dönüştürülebilmesi, 

risk alabilme olduğu, kültürel bilinç ve ifade yeterliğinin müzik, resim, edebiyat ve görsel sanatları içeren bir dizi 

medyaya ilişkin duygu, düşünce ve fikirleri yaratıcı biçimde açıklayabilme (Wain, 2000, Walters ve Walters, 2001) 

olduğu belirtilmiştir (Avrupa Komisyonu, 2007). 

Selvi (2011) yaşam boyu öğrenen bireylerin yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip 

öğretmenlerin rolünü vurgulayarak, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme becerilerini kazanmadan eğitim fa-

kültelerinden mezun olduklarına değinmiştir. Öğretmenlere yaşam boyu öğrenme becerilerinin neden kazan-

dırılamadığı ya da eksik kazandırıldığının belirlenmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi için öncelikle öğretmen 

yetiştiren kurumlarda görev yapan öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme becerilerine ne derece sahip 

olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının 

yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada var olan durumu betimlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın örnekle-

mini Mersin Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi, Adnan Menders Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan  

255 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Çalışma grubunu, Mersin Üniversitesinde görev yapan 52  (%20,8), Sel-

çuk Üniversitesinde görev yapan 15 (%6), Trakya Üniversitesinde görev yapan 38  (%15,2) Fırat Üniversitesinde 

görev yapan  28 (%11,2), Dicle Üniversitesinde görev yapan 45 (%18), Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde 
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görev yapan 33  (%13,2), Adnan Menderes Üniversitesinde görev yapan 17 (%6,8), Çukurova Üniversitesinde 

görev yapan 22 (%8,8) öğretim elemanı oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının 9’u (%3,6) profesör, 15’i (%6) 

doçent, 103’ü (%41,5) yardımcı doçent, 32’si (%12,9) öğretim görevlisi, 82’si (%33,1) araştırma görevlisi ve  7’si 

(%2,9) okutmandır.

Öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde araştırma-

cılar tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Anketi” kullanılmıştır. Ankette ana dilde iletişim 

yeterliğine ilişkin 4 madde, yabancı dilde iletişim yeterliğine ilişkin 7 madde, matematiksel düşünme ile bilim 

ve teknolojideki temel becerilere ilişkin 6 madde, dijital yeterliğe ilişkin 7 madde, öğrenmeyi öğrenme yeterli-

ğine ilişkin 9 madde, sosyal vatandaş olma bilinci ve girişimcilik yeterliğine ilişkin 11 madde ve kültürel bilinç 

ile ifade yeterliğine ilişkin 7 madde yer almaktadır. Uzman kanısı alınarak maddelere son şekli verilmiştir. Anket 

için yanıt kategorileri 5’li likert tipi şeklinde tasarlanmış olup, kategoriler  “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum 

(2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve “Tamamen Katılıyorum (5)” olarak belirlenmiştir.  Öğretmen adaylarının 

eğitim araştırmalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde her bir maddeye verilen yanıtların aritmetik ortalama 

ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Her maddeye verilen yanıtların ortalamalarını değerlendirmek için 

ortalama ağırlık değerleri hesaplanmıştır (5-1=4; 4:5=0.80). Elde edilen bu aralık değerine göre 1.00-1.80 arası 

hiç katılmıyorum; 1.81-2.60 arası katılmıyorum; 2.61-3.40 arası karasızım; 3.41-4.20 arası katılıyorum; 4.21-5.00 

arası tamamen katılıyorum şeklinde yorumlanmıştır.

Öğretim elemanlarının ana dilde iletişim yeterliğine ilişkin ifadelere tamamen katıldıkları,

“Ana dilimde makale yazmada zorlanırım.” ifadesine (=2,39 SS=1,37) katılmadıkları saptanmıştır. Yabancı 

dilde iletişim yeterliğine ilişkin “Yabancı dil/dillerde yazılmış makaleleri rahatlıkla anlayabilirim.” (=3,88 SS=0,91), 

“Yabancı dil/yabancı dillerdeki yayınları takip edebilirim.” (=3,66 SS=1,02) vb. ifadelerine tamammen katıldıkları;  

“Konferans, seminer, toplantılarda yabancı dil/dileri etkileyici ve akıcı biçimde kullanabilirim.” (=2,79 SS=1,26)  

ve “Yabancı dil/yabancı dillerde ders anlatabilirim.” (=2,98 SS=1,28) ifadelerine kararsızım olarak görüş bildir-

dikleri görülmektedir. Bu bulgular öğretim elemanlarının yabancı dilde etkili konuşma becerisine sahip olma 

konusunda kararsız oldukları göstermektedir. Oysa bilgide ve bilgi paylaşımında uluslararasılaşma, bilgi üretme 

ve paylaşma rolünü üstlenen öğretim elemanlarının yabancı dilde iletişim yeterliğine sahip olmalarını gerektir-

mektedir. Öğretim elemanlarının matematiksel düşünme ile bilim ve teknolojideki temel becerilere ilişkin ifa-

delere tamamen katıldıkları tespit edilmiştir. Dijital yeterliğe ilişkin ifadelere genel olarak tamamen katıldıkları, 

“Yeni teknolojileri kullanmayı kolaylıkla öğrenemem.” (=2,43 SS=1,35)   ile “Dijital teknolojileri (bilgisayar, inter-

net, bloglar, wikipedia siteleri, sosyal ağlar vb.) kullanırken zorlanırım.” (=2,29 SS=1,39) ifadelerine katılmadıkları 

saptanmıştır. Bu bulgular incelendiğinde öğretim elemanlarının dijital yeterliğe ilişkin olumlu ifadelere tama-

men katıldıklarını, olumsuz ifadelere ise katılmadıkları görülmektedir. Öğrenmeyi öğrenme yeterliğine ilişkin 

“Öğrenmek için elimden geleni yapabilirim.” (=4,58 SS=0,60), “Her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışırım.” 

(=4,39 SS=0,70) vb.  ifadelerine tamamen katıldıkları görülmektedir. Öğretim elemanlarının sosyal vatandaş 

olma bilinci ve girişimcilik yeterliğine ilişkin ifadelere tamamen katıldıkları, “Risk almaktan kaçınırım.” ifadesine 

(=2,66 SS=1,20)  kararsızım olarak yanıtladıkları görülmektedir. Kültürel bilinç ile ifade yeterliğine ilişkin mad-

delere katıldıkları ya da tamamen katıldıkları; “Farklı kültürlere uyum sağlayamam.” ifadesine (=2,24 SS=1,27)   

katılmadıkları görülmektedir. 

Elde edilen bulgulardan eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme ye-

terliklerine yüksek düzeyde sahip olduklarını düşündükleri yargısına varılabilir.  Böylece öğretim elemanlarının 

yaşam boyu öğrenme becerileriyle model olması ve öğretim elemanlarınca yaşam boyu öğrenme becerilerini 

kazandıracak biçimde tasarlanan dersler öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenen bireyler olmasını sağlaya-

caktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, Yaşam  boyu öğrenme yeterlikleri,Öğretim elemanı
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Ülkemizde, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenciler, matematik konularını, sevimsiz bulmakta ve sınav-

larda, başarısız olmaktadırlar. Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmaları (TIMMS)’un, geometri sonuçları 

incelendiğinde, Türkiye’nin, uluslararası ortalamanın, çok altında yer aldığı görülmektedir. 2007 yılında yapılan 

son TIMSS araştırmasına göre, Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Projesi ile OECD ülkeleri arasında, 

Türkiye 49 ülke arasında, 30. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin altında, Ürdün, Tunus, İran İslam Cumhuriyeti, 

Suriye, Mısır, Cezayir gibi ülkeler sıralanmaktadır. (TIMSS, 2007). 2006 yılında yapılan PISA araştırmasına bakıl-

dığında, Türkiye, 57 ülke arasında, fen bilimlerinde 44, matematikte 43, okuma sınavlarında ise 38. olmuştur. 

Ulusal düzeyde yapılan ÖSS ve OKS sonuçlarına bakıldığında da, matematik alanında başarısız bir tablo ortaya 

konulduğu gözlenmiştir (EGİTEK, 2009). 

Ülkemizde, özellikle, matematik ve fen öğretiminde sıkıntılar yaşanmakta ve yeterli başarı elde edile-

memektedir. Bu sebeple, günümüzde matematiksel kavramların kalıcı bir biçimde öğretilmesi amacıyla, yeni 

metotlar ve modeller geliştirilmektedir. Okullarda, matematik öğretiminin etkin hale gelmesi için, öğrencilere 

uyarıcı zenginliği sağlayacak, öğretme-öğrenme ortamları sunulmalıdır. Bu durum, matematik öğretiminde, 

teknolojik araç-gereçlerin kullanımını, zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de, 1980’li yıllardan sonra, eğitimde, bilgi-

sayar teknolojilerinden yararlanılmaya başlanmıştır. Öğretme-öğrenme ortamında, bilgisayar teknolojisinin yer 

almasıyla, öğrencilerin daha aktif olduğu, kavramların daha kolay ve kalıcı öğrenildiği gözlenmiştir (Alkan ve 

Ertem,1999; Aydın, Peker ve Dursun, 2000; Arslan, 2006).

Yapılan araştırmalar, dinamik özelliğe sahip olan geometri yazılımlarının, öğrencilere, yaygın olarak kulla-

nılan, kâğıt-kalem çalışmalarına göre, soyut yapılar üzerinde daha fazla çalışma imkânı verdiğini göstermektedir  

(Hölzl, 1996; Hazzan ve Goldenberg, 1997). 

Bu çalışmanın amacı, “Dinamik geometri yazılımı GeoGebra kullanımının, ilköğretim 8. sınıf matematik öğ-

retiminde öğrenci başarısına etkisini” belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda, şu sorulara yanıt aranmıştır. 

1- İlköğretim 8. sınıf matematik dersinde trigonometri ve eğim konularının öğretiminde, GeoGebra dinamik 

geometri yazılımı kullanan grup ile geleneksel yöntem uygulanan grubun, toplam akademik başarıları arasında 

anlamlı fark var mıdır? 2- İlköğretim 8. sınıf matematik dersinde, trigonometri ve eğim konularının öğretiminde, 

GeoGebra dinamik geometri yazılımı kullanan grup ile geleneksel yöntem uygulanan grubun, bilgi, kavrama ve 

uygulama düzeylerindeki başarıları arasında anlamlı fark var mıdır? 3- İlköğretim 8. sınıf matematik dersinde, tri-

gonometri ve eğim konularının öğretiminde, GeoGebra dinamik geometri yazılımı kullanan grup ile geleneksel 

yöntemin uygulandığı grubun, kalıcılık testi başarı ortalamaları arasında anlamlı fark var mıdır?

Araştırmada, deneysel yöntem, araştırma yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede, araştırma ‘‘öntest-

sontest kontrol gruplu’’ deneme modeline göre düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; deney ve kontrol 

grubu olmak üzere, iki ayrı gruptan oluşmaktadır. Araştırmanın uygulandığı ilköğretim okulunda, 4 tane 8. Sı-

nıf şubesi bulunmaktadır. Deney ve kontrol gruplarını belirlemek için, bu şubelerin, her birine geometri başarı 

testi uygulanmıştır. 4 şubenin test sonuçları, cinsiyet, deneme sınav sonuçları, özel ders ve dershaneye gitme 

durumlarına göre, bir birine en yakın sonuçları sergileyen 2 sınıftan, biri deney ve diğeri kontrol grubu olarak 

belirlenmiştir. İlköğretim Okulu, 8. sınıf öğrencilerinden oluşan bu grupların, her birinde 26 öğrenci olmak üzere 

toplam 52 öğrenci, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. 
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Bu araştırmada, geliştirilen başarı testi, 8. sınıf öğrencilerinin uygulama öncesi geometri başarılarını ölç-

mek için öntest; uygulamadan sonra geometri başarılarını ölçmek için sontest;  ve uygulamadan altı hafta sonra 

da kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Geometri başarı testi, 8. Sınıf, “Üçgenler, Üçgenlerde Ölçme ve Denklemler” 

olmak üzere, üç alt öğrenme alanında, “trigonometri ve eğim konularına” ilişkin kazanımlara göre hazırlanmıştır. 

Geometri başarı testi oluşturulurken, çeşitli kaynaklardan sorular taranarak, her kazanım için yaklaşık 8 soru 

olmak üzere, toplamda 30 soruluk bir test formu oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu testin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları, bir Anadolu Lisesinde 100 kişilik 9. sınıf öğren-

cisine uygulanarak yapılmıştır. Sınavın sonuçlarının analizi, bir istatistik paket programında yapılmış ve madde-

toplam, madde-kalan ve madde ayırt edicilik ilişkilerinin hepsinde 0.05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olan 5 

madde atılarak madde sayısı 25’a düşürülmüştür. Her bir sorunun varyansına dayalı olarak istatistiksel açıdan 

hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0.754’tür. 

Araştırmanın problem ve alt problemlerine yanıt bulabilmek için, her iki grup arasındaki öntest ve sontest, 

‘‘t’’ değerlerine bakılmıştır. Daha sonra, her iki yöntem arasında anlamlı fark olup olmadığına, öğretimden önce 

verilen, ön-test ile öğretimden sonra verilen, son-test arasındaki erişilerinin, ‘‘t’’ değerlerine bakılmıştır. Öğreni-

lenlerin kalıcılığının tespit edilmesi amacıyla, her iki grubun son-test ile son-test-2 başarılarının ‘t’’ değerlerine 

bakılmıştır.

1- GeoGebra yazılımı ile öğretim yapılan deney grubunun sontest puanlarında anlamlı bir farkın oluşması, 

matematik dersi, ‘‘Trigonometri ve Eğim’’ konularının öğretiminde,, dinamik geometri yazılımı ile öğretim yap-

manın, etkili olduğunu göstermiştir. 2- İlköğretim 8. sınıf matematik dersi ‘‘Eğim ve Trigonometri’’ konularının 

öğretiminde, GeoGebra yazılımı ile öğretim ve geleneksel yöntem ile öğretim arasında, bilgi ve uygulama dü-

zeylerinde, farklılık bulunmamaktadır. Kavrama düzeyinde ise, GeoGebra yazılımı kullanan grup lehine, anlamlı 

düzeyde farklılık gözlenmiştir. 3- İlköğretim 8. sınıf matematik dersi ‘‘Trigonometri ve Eğim’’ konularının öğreti-

minde, GeoGebra yazılımı ile öğretim, geleneksel yönteme göre, daha kalıcıdır. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, Dinamik Geometri Yazılımı, GeoGebra, Öğrenci, Başarı.
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Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Hasan Güner BERKANT

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hgberkant@gmail.com

İsmail EREN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ismaileren7@gmail.com

Özet

Öğretmen öz-yeterliği algısı, öğretmenlerin mesleklerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan bilgi, beceri 

ve donanıma sahip olma durumu hakkında kendilerine ilişkin inançları, yargıları ve özgüvenlerini kapsayan bir 

kavramdır. Öğretmen öz-yeterliği, öğretmenlik mesleğindeki başarı için gerekli faktörlerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Geleceğin öğretmeni olacak öğretmen adaylarının, öğretmenlik öz-yeterliklerinin incelenip ge-

rekli önlemlerin alınması ve müdahalelerin yapılması önemli görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın genel 

amacı öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Bu genel 

amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları arasında 

(a)cinsiyetlerine, (b)yaşlarına, (c)branşlarına, (d)mesleki deneyimlerine, (e)çalıştıkları kurumun türüne, (f )öğret-

menlikle ilgili kurs ya da seminere katılma durumlarına, (g)branşları ile ilgili ayda okudukları kitap sayısına, (h)

aylık gelir düzeylerine göre anlamlı fark var mıdır?

Çalışma tarama modelinde ve betimseldir. Çalışmanın evrenini Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi’nde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon kursuna katılan öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu evrenden yansız olarak belirlenmiş 153 öğretmen adayı oluştur-

maktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe uyarlaması 

yapılan öğretmen öz-yeterlik ölçeği (Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy, 2001) kullanılmıştır. Ölçek 24 madde-

den ve üç alt ölçekten (öğrenci bağlılığı öz-yeterliği, öğretim stratejileri öz-yeterliği, sınıf yönetimi öz-yeterliği) 

oluşmaktadır. Maddeler, dördü iki dereceden biri tek dereceden oluşan beş seçenekten (yetersiz, çok az yeterli, 

biraz yeterli, oldukça yeterli, çok yeterli) ve sekiz dereceden oluşmaktadır. Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya ölçeğin 

Cronbach alpha güvenirlik katsayısını .93 olarak hesaplamışlardır. Bu çalışmada elde edilen verilerle güvenirlik 

katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 programında incelenmiş, homojenlik varsayımı karşılandığından 

dolayı tek yönlü ANOVA ve bağımsız gruplar t-testi teknikleri ile analiz edilmiştir.  Çalışmadan elde edilen sonuç-

lara göre, branşı sosyal bilimler olan (felsefe, tarih, coğrafya, ilahiyat, Türk dili, İngilizce) öğretmen adaylarının 

öz-yeterlik algıları, branşı fen ve matematik bilimleri olan (fizik, kimya, biyoloji, matematik, hemşirelik) öğretmen 

adaylarına kıyasla anlamlı biçimde daha yüksektir. Bu durum, branşı sosyal bilimler arasında yer alan öğrenci-

lerin, yine bir sosyal bilim olan eğitim bilimlerinin uygulaması olan öğretmenlik mesleğine kendilerini daha 

yatkın hissetmelerinin bir sonucu olabilir. Bunun yanında, öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları arasında cin-

siyetlerine, yaşlarına, mesleki deneyimlerine, çalıştıkları kurum türüne, öğretmenlikle ilgili kurs ya da seminere 

katılma durumlarına, branşları ile ilgili ayda okudukları kitap sayısına ve aylık gelir düzeylerine göre anlamlı fark 

bulunmamaktadır.      

Anahtar Kelimeler: Öğretmen öz-yeterliği, Öğretmen adayları, Pedagojik formasyon kursu.
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Özet

Günümüzdeki değişimler göz önüne alındığında bilgisayar kullanma becerilerinin önemi yadsınamaz bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle değişimlerin öncüsü olmada rol oynayan öğretmenlerin bu becerilere sa-

hip olması gerekmektedir. Becerilerin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde duyuşsal bir özellik olan tutumların 

rolü büyüktür.  Bu nedenle, öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve bilgisayara yönelik 

tutumlarının olumlu olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle tutumların olumlu olması becerilerin gelişimini 

doğrudan etkilemektedir.  Aypay ve Özbaşı (2008) bilgi toplumu olmanın gereği olarak öğretmenlerin bilgi tek-

nolojilerini bilmeleri ve bilgisayarın öğretim ortamında nasıl kullanılcağını bilerek kullanmalarının gerektiğini 

belirtmiştir. Günümüz toplumunun öğretmenlerden beklentilerinin karşılanması için Milli Eğitim Bakanlığınca 

okullarda bilgisayar laboratuarlarının kurulduğu, programların bilgisayar okuryazarlığını geliştirecek biçimde 

tasarlandığı ve bilgisayarı kullanmayı öğreten öğretmenlerin yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldığı görülmek-

tedir (Orhan ve Akkoyunlu, 2003). Bu bağlamda, öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerilerin belirlenerek be-

cerileri geliştirme yollarının bulunması, bilgisayar kullanma becerilerini etkilediği düşünülen bilgisayara yönelik 

tutumlarının belirlenerek olumsuz tutumların olumluya dönüştürülmesinin sağlanması için bu çalışma önem 

taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara 

karşı tutumlarını belirlemek ve beceri ile tutumlarının cinsiyet, kıdem ve yaşa göre farklılık gösterip gösterme-

diğini saptamaktır. Çalışmada mevcut durumu ortaya koymak için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu Mersin ilindeki Kasım-Aralık 2011 tarihleri arasında 10 saatlik Temel Bilgisayar ve İnternet 

Kullanım Kursu alan random yollarla belirlenen ilköğretim okullarında görev yapan 70 öğretmen oluşturmak-

tadır.  Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanım Kursunun 10 saatinin 2 saati Windows XP/ 7 uygulamalarına yöne-

lik gerçekleştirilmiş olup, içeriği basit dosya işlemleri (klasör oluşturma, dosya kes, kopyala  yapıştır), program 

kurma, kaldırma (winrar gibi basit bir program), denetim masasından klavye düzeni seçimi (Q-F, Türkçe-İng.), 

ekran çözünürlüğü değiştirme (projeksiyonla uyum sağlama) ve denetim masası yazıcı ayarlarını düzenleme 

oluşturmaktadır. İnternet uygulamalarına yönelik 2 saatlik içerik; arama motorları, özel arama, görsel arama, re-

sim dosyalarını veya indirilmesi istenen diğer dosyaları belli bir konuma kaydetme (masaüstü veya fl ashdisk’te 

klasör oluşturup içerisine kaydetme), internette görülen yazıları seçme kopyalama, yeni bir mail adresi alma,  

bu adresten öğreticinin adresine ekli dosya gönderme alma, ekleri bilgisayara kaydetme, vitamin, eğitim.gov.

tr gibi arayüzler kullanarak e-içerikleri kullanabilme oluşturmaktadır. Word uygulamalarına yönelik 2 saatlik 

içerikte, yazı biçimlendirmesi, tablo ekleme ve tablo işlemlerini yapma (satır-sütun silme, ekleme, taşıma vb.), 

internetten alınan resim veya metinleri word dosyasına kaydetme, üzerinde düzenleme yapma ve işlem yapılan 

dosyaların istenilen yere kaydedilmesi yer almaktadır. Power Point uygulamalarına yönelik 2 saatlik içerikte;  

internetten alınan resim veya metinleri power point dosyasına kaydetme, üzerinde düzenleme yapma, slaytlara 

animasyon ekleme, ses ekleme işlemleri, tasarım şablonu uygulama ve slayt sırasını değiştirme yer almaktadır. 

Bilişim araçlarını kullanma uygulamalarına yönelik son 2 saatlik içeriği; bilgisayara projeksiyon bağlanması ve 

görüntü alma, projeksiyon ayarlarını tanıtma, ses ve görüntü ayarlarını tanıtma, akıllı tahta kullanımı ve ders 

işleme yollarının anlatımı oluşturmaktadır (MEM, 2011). Bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara karşı tu-

tumlarını belirlemeye ilişkin tutum ölçeği 98 öğretmene uygulanmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim 

Üyeleri Yeşilyurt ve Gül (2007) tarafından geliştirilen “Bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara yönelik tutum 

ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin faktör analizi çalışmalarında ölçeğinin cronbach alfa güvenirlik katsayısının 
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,912 olduğu belirtilmiştir (Yeşilyurt ve Gül, 2007). Eğitime katılan öğretmenlerden random yollarla belirlenen 10 

öğretmenle görüşme yapılarak, öğretmenlerin bilgisayar eğitimine ilişkin görüşleri alınmış ve verilen eğitimin 

bilgisayar kullanma becerilerine ve bilgisayara yönelik tutumlarına etkisi sorgulanmıştır. Öğretmenlerin bilgi-

sayar kullanma becerileri ve bilgisayara yönelik tutumlarının belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri hesaplanmıştır. Cinsiyetin öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara yönelik 

tutumlarında anlamlı bir farklılaşma meydana getirip getirmediğinin belirlenmesinde ilişkisiz örneklemler için 

t testi; yaş ve kıdemin öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara yönelik tutumlarında anlamlı 

bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) kulla-

nılmıştır. 

Tutum ölçeğinden elde edilen en yüksek puanın 82, en düşük puanın 31 olduğu saptanmıştır. Öğretmen-

lerin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara yönelik tutum puanları ortalamasının 60,58 olduğu görülmek-

tedir. Bu bulgulardan öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara yönelik tutum puanlarının 

ortaya yakın düzeyde olduğu saptanmıştır.  İlişkisiz örneklemler için t testi sonuçlarına göre, öğretmenlerin 

bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara karşı tutumlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir t(68)=2,133, p<.05. Erkek öğretmenlerin ( =42) kadın öğretmenlere ( =28) kıyasla bilgisayar kullan-

ma becerilerinin ve bilgisayara karşı tutumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin bilgisa-

yar kullanma becerileri ve bilgisayara yönelik tutumlarında yaşa göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı [F(5, 64)

yaş=.838, p>.05],   kıdeme göre bilgisayar kullanma becerilerinin ve bilgisayara yönelik tutumlarının farklılaşma-

dığı tespit edilmiştir [F(5, 64)kıdem=.701, p>.05]. Öğretmenlerle yapılan görüşme sonuçları alınan eğitimin ye-

terli olmadığını göstermektedir. Bu nedenle öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara yönelik 

tutumları düşük çıkmış olabilir.  

Cinsiyetin öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerilerinde ve bilgisayara karşı tutumlarında anlamlı bir 

farklılaşma oluşturan değişken olması, erkekleri kadınlara kıyasla bilgisayar kullanma ve bilgisayara yönelik tu-

tum puanlarının daha yüksek olması dikkate alındığında, kadınların bilgisayar kullnama becerileri ve bilgisayara 

karşı tutumlarını arttıracak eğitimlerin verilmesi önerilebilir. Verilecek eğitimlerin becerilerin gelişimini sağlaya-

bilecek uzun süreli ve uygulamalı olması önerilebilir. Ayrıca 10 günlük yüz yüze eğitimin yeterli olmadığı düşü-

nülerek, uzaktan eğitim modeliyle daha uzun süreli eğitimler sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: bilgisayar kullanma becerisi, tutum, öğretmen
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Özet

Örtük öğrenme, anadili ve ikinci dili öğrenme, kategori ayrıntılama (category elaboration) ve kavram öğ-

renme, okuma-yazma kazanımı, fiziksel dünyaya ve sosyal becerilere ilişkin bilgilerin kazanımı gibi birçok farklı 

alanı kapsayan temel bir süreçtir (Pacton, Perruchet, Fayol ve Cleeremans, 2001). Ancak kuramsal olarak bu 

kadar geniş alana yayılmış kavramlar ile gerçek yaşamdaki araştırma içerikleri arasında derin zıtlıkların olduğu 

da belirtilmektedir. Örtük öğrenme üzerine çalışan araştırmacıların ulaştıkları sonuçları, gerçek yaşamdaki dav-

ranışsal durumlara genelleme girişiminden kaçındıkları; öte taraftan laboratuvar dışında öğrenme araştırmala-

rını yapan uzmanların- genelde bilişsel gelişimcilerdir- örtük öğrenmeden elde edilen potansiyel öneme sahip 

bulguları görmezden geldikleri ifade edilmektedir. Bu karşılıklı eksiklik, örtük öğrenme ile gerçek yaşamdaki 

öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemek için tasarlanmış çalışmaların çok az olmasının nedeni olarak gösterilmek-

tedir (Pacton ve diğerleri, 2001). 

Örtük öğrenme ile ilgili çalışmaların çoğunlukla laboratuvar ortamında yapılmış olması örtük öğrenme 

araştırmalarından elde edilen bulguların eğitimde uygulanmasını da ya da uygulanabilirlik koşullarını zorlaştır-

maktadır. Ayrıca gerçek ortamlarda yapılan araştırma sonuçlarında, örtük kural soyutlamanın başarısızlıkla so-

nuçlandığı belirtilmiştir (Sætrevik, Reber ve Sannum, 2006). Sætrevik ve diğerleri (2006), sınıf ortamında beşinci 

sınıf öğrencileri ile (11-12 yaş) kimyadaki atomik bağ kurallarının örtük olarak öğrenilmesini inceledikleri araş-

tırma sonunda örtük öğrenmenin gözlendiği ancak sınıfl ama performansının şans düzeyinin üzerinde anlamlı 

olmadığı, kural öğrenmede doğrudan öğretimin daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Robinson (1997) Japon 

yetişkinlerle İngilizce dilbilgisi kurallarını öğrenme üzerine yaptığı çalışma sonucunda yeni cümleleri sınıfl ama-

da doğrudan öğretim grubunun, diğer gruplardan anlamlı bir şekilde daha iyi performans gerçekleştirdiğini 

saptamıştır. Shanks ve St.John (1994), örtük öğrenme araştırmalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirdikten 

sonra öğrenmenin doğrudan öğrenmeden ötürü mü yoksa örnekleri ezberlemeden ötürü mü olduğunun keş-

fedilemediğini; çünkü kurallar ya da ilişkiler ile ilgili farkındalığı değerlendiren deneysel işlemlerin örtük bilgiyi 

(özellikle parçalı bilgi- fragmentary knowledge) ortaya çıkarmada yeterli duyarlılığa sahip olmadığını belirtmiş-

lerdir. 

Görüldüğü gibi gerçek eğitim ortamlarında yapılan araştırmalarda örtük öğrenmeye ilişkin güçlü kanıtlara 

ulaşılamamaktadır. Bununla birlikte, Reber (1993) örtük öğrenmeyi, Dewey’in deneyim temelli eğitim program-

larına yönelik bir eğilim olarak önermiştir. Reber’e göre, örtük öğrenme çalışmalarından elde edilen sonuçlara 

göre, okul programları belirli bir konu alanındaki bilgilere, yapılara daha fazla maruz kalmayı gerektirecek şekil-

de değiştirilebilir. Böylece belirli öğretim kuralları ve formülleri daha az enerji ve daha az zamanda öğrenilebilir. 

Çünkü Reber, doğrudan öğretimin, karmaşık ortamın/uyarıcının yapısında yatan kuralları öğrenmede etkili ol-

madığını ve bu tür karmaşık örüntüleri genellikle kendi kendimize deneyimleyerek öğrendiğimizi ifade etmiştir. 

Fakat Reber, aynı zamanda eğitim sistemini tam olarak geliştirecek bir sistem de önermediğini; çünkü örtük 

öğrenme araştırmalarından bu yönde bir veri elde edilmediğini belirtmiştir. Örtük öğrenmenin öğretim prog-

ramlarında nasıl bir düzenleme ile yer alacağı ya da hangi konu alanlarının öğrenilmesinde örtük öğrenmeden 

nasıl yararlanılacağı konusunda belirgin bir yol haritası yoktur. Bu bağlamda öğretme-öğrenme uygulamala-

rında örtük öğrenmeden ve örtük bilgiden nasıl yararlanılacağı önemli bir sorun olarak görülebilir. Sætrevik ve 

diğerleri (2006) örtük öğrenme araştırmalarının dayandığı tekniklerin öğretim programlarında günden güne 

önemli bir rol oynamaya başladığını; fakat etkisiz ve yetersiz öğretim araçlarının programlara girişini önlemek 

için deneysel değerlendirmelere ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 
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Doğrudan öğretim, örtük öğrenmede çalışmalarında ele alınan temel değişkendir (explicit teaching/exp-

licit instruction). Bu çalışmada kavram ve genelleme yapısının doğrudan öğretiminin ve örtük olarak öğrenil-

mesinin sınıfl ama ve açıklama davranışına etkisi incelenmiştir. Kavram ve genelleme yapısı ile kavramın ve ge-

nellemenin içerik öğeleri kastedilmektedir. Araştırma kapsamında sınıfl ama davranışı, sınıfl andırıcı kavramların 

kavram yapısı ile ilgili bilgileri ifade etmektedir (Özlem, 2003). Açıklama davranışı ise genellemenin içerik öğeleri 

ile ilgili bilgilere karşılık gelmektedir. Çünkü bilimin açıklama işlevini gerçekleştirmeyi sağlayan genellemeler iki 

ya da daha fazla kavram arasındaki ilişkinin açıklanmasına dayanmaktadır (Smith ve Ragan, 1999). 

Örtük öğrenme çalışmalarında genellikle kavram ve kuralların (ilkelerin) özellikleri, özelliklerin sıklığı ve ör-

nekler düzenlilik gösteren birer örüntü olarak incelendiği için (Frick ve Lee, 1995; Mathews ve diğerleri, 1988; Zi-

ori ve Dienes, 2006; 2008) bu araştırmada kavram ve genelleme yapısı araştırma konusu olarak seçilmiştir. Ayrıca 

kavram ve genelleme yapısını oluşturan içerik öğeleri, bütün halinde bir örüntü oluşturmaktadır. Bu gerekçeler 

doğrultusunda kavram ve genelleme yapısının, örtük öğrenme için uygun bir konu olabileceği düşünülmüştür. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ve gerekçeler doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi “kavram ve genelleme 

yapısının doğrudan öğretiminin ve örtük olarak öğrenilmesinin sınıfl ama ve açıklama davranışına etkisi nedir?” 

biçiminde ifade edilmiştir. Belirtilen problem doğrultusunda araştırmanın genel amacı; Eğitim Bilimleri Bölü-

mü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programında yer alan “Öğrenme-Öğretme Kuram ve 

Yaklaşımları” dersinde kavram ve genelleme yapısının doğrudan öğretiminin ve örtük olarak öğrenilmesinin 

öğrencilerin, sınıfl ama ve açıklama davranışına, etkisini araştırmaktır. 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır:

1. Deney-1 grubu, deney-2 grubu, kontrol-1 grubu ve kontrol-2 grubunun KGYKCT ön test toplam başa-

rı puanları kontrol edildiğinde, son test toplam başarı puanları arasında deney grupları lehine anlamlı 

farklılık var mıdır? 

2. Deney-1 grubu, deney-2 grubu, kontrol-1 grubu ve kontrol-2 grubunun KGYKCT;

2a. Ön test güven derecesi ortalama fark puanları kontrol edildiğinde, son test güven derecesi or-

talama fark puanları arasında deney grupları lehine anlamlı farklılık var mıdır? 

2b. Ön test doğru yanıt güven derecesi ortalama puanları kontrol edildiğinde, son test doğru yanıt 

güven derecesi ortalama puanları arasında deney grupları lehine anlamlı farklılık var mıdır?

3. Deney-1 grubu, deney-2 grubu, kontrol-1 grubu ve kontrol-2 grubunun KGYÇST ön test toplam başa-

rı puanları kontrol edildiğinde, son test toplam başarı puanları arasında deney grupları lehine anlamlı 

farklılık var mıdır? 

4. Deney-1 grubu, deney-2 grubu, kontrol-1 grubu ve kontrol-2 grubunun KGYÇST;

4a. Ön test güven derecesi ortalama fark puanları kontrol edildiğinde, son test güven derecesi or-

talama fark puanları arasında deney grupları lehine anlamlı farklılık var mıdır? 

4b. Ön test doğru yanıt güven derecesi ortalama puanları kontrol edildiğinde, son test doğru yanıt 

güven derecesi ortalama puanları arasında deney grupları lehine anlamlı farklılık var mıdır?

Araştırma, ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeline göre desenlenmiştir. Bu doğ-

rultuda çalışmada iki deney ve iki kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırmacı, deneysel uygulama süresi içinde, 

sadece deney gruplarının derslerine girmiştir. Kontrol gruplarının derslerine, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilim-

leri Bölümünde “Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları” dersini veren iki öğretim elemanı girmiştir. 

Araştırma, 2008 - 2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Çukurova Üniversitesi Ortaöğretim Alan Öğ-

retmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na kayıtlı Matematik, Biyoloji ve Fizik grubu öğrencileri üzerinde ger-

çekleştirilmiştir. Deney-1 grubunda 24 öğrenci; deney-2 grubunda 29 öğrenci; kontrol-1 grubunda 23 öğrenci 

ve kontrol-2 grubunda 21 öğrenci olmak üzere toplam 97 öğrenci, çalışma grubunda yer almıştır. Doğrudan 

öğretim, sadece birinci deney grubunda yapılmıştır. Kavram ve genelleme yapısının bir içerik bağlamında öğre-

nilmesi için hazırlanan örtük öğrenme, birinci ve İkinci deney grubunda aynı biçimde gerçekleştirilmiştir. Grup-
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lar, “kavram ve genelleme yapısı kısa cevaplı test” (KGYKCT), “kavram ve genelleme yapısı çoktan seçmeli test” 

(KGYÇST), ön test sonuçları dikkate alınarak eşitlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte grupların eşitlenmesinde, 

tezsiz yüksek lisans programına giriş puanlarının ortalamasından da yararlanılmıştır. Araştırma verileri, kavram 

ve genelleme yapısı ile ilgili hazırlanan kısa cevaplı test, çoktan seçmeli test ve örtük bilginin kazanımını belirle-

mek için güven dereceleme ölçeği (GDÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, SPSS 11.5 istatistik paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin betimsel analizi için aritmetik ortalama, standart sapma, düzeltilmiş orta-

lama ve standart hata değerleri verilmiştir. Karşılaştırmalı analizler için kovaryans analizi (ANCOVA) yapılmıştır. 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar özetlendiğinde birinci deney grubunda uygulanan doğ-

rudan öğretimin, sınıfl ama ve açıklama davranışı ile ilgili açık bilgiyi kazandırmada etkili olduğu gözlenmiştir. 

Kavram ve genelleme yapısının bir içerik bağlamında örtük olarak öğrenilmesi uygulanan deneysel işlemin, 

sınıfl ama ve açıklama davranışı ile ilgili örtük bilgiyi kazandırmada etkili olduğu ancak bu etkinin az olduğu 

söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Kavram yapısı, Genelleme yapısı, Kavram analizi, Genelleme analizi, Doğrudan öğre-

tim, Örtük öğrenme, Açık bilgi, Örtük bilgi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
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İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Türkçe Ders, 

Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu

Mehmet AŞIKCAN

 Konya Üniversitesi

Ahmet SABAN

 Konya Üniversitesi 

Özet

Ülkemizde etkili bir eğitim modeli oluşturmak amacıyla 2005–2006 öğretim yılı itibariyle, eleştirel ve ya-

ratıcı düşünme, araştırma, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma gibi becerilerini içeren yapılandırmacı 

yaklaşıma dayalı eğitim programına geçilmiştir. Bu bağlamda, öğretmen ve öğrencilerin rolleri değişmiş, ders-

lerin içerikleri de yeniden hazırlanmıştır. Bu noktada, yeni hazırlanan Türkçe programında belirtilen amaçlara 

ulaşılabilmesi ve öğrencilere istenilen becerilerin kazandırılması için eğitim ortamlarının ve bu ortamlarda kulla-

nılacak araç gereçlerin yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Buradan hareketle, 

ders kitaplarının kullanımı esnasında sıkıntıların çıkabileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu sıkıntıların 

giderilmesinde öğretmenlerin görüşlerine başvurulması büyük önem arz etmektedir. 

Bu araştırmada, ilköğretim birinci sınıfta kullanılan “Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı” ile “Türkçe Öğ-

retmen Kılavuz Kitabı”nın yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğu öğretmenlerin görüşlerine göre ortaya konul-

ması amaçlanmaktadır.

Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum incelemesi deseninde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli illerde birinci sınıfl arı okutan 11 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri gözlem ve görüşme yollarıyla elde edilmiştir. İlköğretim birinci sınıf bahar döneminde 

kullanılan “Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı” dört temadan oluşmaktadır. Bu nedenle, her temaya yönelik 

açık-uçlu sorular hazırlanmıştır. “Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı”na yönelik olarak ta açık-uçlu sorular hazır-

lanmıştır.  Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı’na yönelik sorular ilgili tema işleneceği tarihe göre, öğretmen-

lerin bazılarına elektronik posta, bazılarına birinci elden yazılı olarak ulaştırılıp ve görüşleri de aynı yollarla yazılı 

olarak alınmaktadır. Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı’na yönelik sorular öğretmenlere benzer şekilde ilk tema 

ile ulaştırılmış ve son tema ile alınacaktır.  

Veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmektedir. Öğretmenlerin görüşleri kodlama sonucu uygun tema ve 

alt temaların altında tartışılıp, bulgular ve yorumlar öğretmen görüşleriyle desteklenmektedir. 

• Öğretmenler ders kitaplarındaki metinleri ilgili temaya uygun ve günlük yaşamla bağlantılarının çok 

iyi olmadığını belirtmektedirler.

• Temalardaki metinlerin soyut kavramları somutlaştırmada yetersiz kaldığını ve bazı metinleri öğrenci 

seviyesine uygun olmadığını belirtmektedirler.

• Temalardaki konuların işlerken öğretim ilkelerine (yakından uzağa, basitten karmaşığa, kolaydan 

zora, somuttan soyuta, vb) biraz daha dikkat edilmesini belirtmektedirler.

• Metinlerdeki resim, fotoğraf, grafik, harita, şema gibi görselleri ve yazı puntosunu öğrencilerin anla-

yabileceği düzeyde bulmaktadırlar.

• Bahar döneminin ilk temasındaki (Hayal Gücü Teması) metinleri cümle uzunluklarını ve sözcük türle-

rini “heceleyerek okuyan çocuklar için” öğrenci düzeyine uygun bulmadılar ve bu öğrencilerin hem 

okuma hem de okuduğunu anlamada zorlandıklarını belirtmektedirler.

• Temalardaki metinlerin diğer derslerle bağlantı kurmada tam olarak yeterli bulmamaktadırlar.

• Metinlerde dilbilgisi ve yazım kurallarına uyulduğunu belirtmektedirler.
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• Çalışma kitabındaki etkinliklerin bazılarının öğrenci seviyesine uygun olmadığını belirtmektedir. Ör-

neğin, Ö10 kodlu öğretmen şunları belirtmiştir:

“Etkinliklerin bazıları çocuğun tek başına yapacağı ve anlayacağı şekilde değil. Geri kalanları seviyeye uygun ve 

zevkli. Yapılandırmacı yaklaşıma göre uygun.”

• Çalışma kitabı etkinliklerini öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarma ve geliştirmede yeterli bulma-

larına rağmen, hayal güçlerini geliştirici soru ve görsel destekli etkinliklere yer verilmesini belirtmek-

tedirler.

• Çalışma kitabı etkinliklerini öğrencilerde problem çözme becerisini kazandırma ve farklı durumlarda 

bu beceriyi harekete geçirilebilmesi açısından tam olarak yeterli bulmamaktadırlar. Örneğin, Ö6 kod-

lu öğretmen şunları belirtmiştir:

“Problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla bazı etkinliklere yer verilmiş temada ancak bu etkinlikler ben-

ce yetersiz kaldı öğrenciler açısından. Öğrencileri daha fazla düşünmeye yönlendirecek etkinliklere yer verilebilirdi 

bence. Bu konuda biraz yetersiz kalmış kitap.”

• Çalışma kitabındaki değerlendirme sorularını kazanımların gerçekleştirilmesi açısından yetersiz kal-

dığını belirtmektedirler.

• Temadaki etkinliklere ek olarak bazı önerilerde bulunmuşlardır. Örneğin, Ö9 kodlu öğretmen şunları 

belirtmiştir:

“Hece – kelime –cümle çalışmaları. Görsellerle hazırlanmış bulmacalar. Adım adım izlenecekçocuğun dikkatini 

yoğunlaştıracak etkinlikler. Birlikte yapılacak ya da eşli yapılacak yarışma eklinde etkinlikler.”

(Not: Veri toplama ve veri analiz süreci devam etmektedir.)

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacılık, Ders kitabı, İlköğretim birinci sınıf.
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Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokrasi Kavramına İlişkin 

Metaforik Algıları

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ

Fırat Üniversitesi, nurigomleksiz@yahoo.com

Ayşe Ülkü KAN

Fırat Üniversitesi, aulkukan@yahoo.com

Ümmühan ÖNER

Fırat Üniversitesi, uhanoner@hotmail.com

Özet

Halkın yönetimi olarak ifade edilen ve bir yönetim biçimi olan demokrasi, demokrasiye ilişkin bilgi sahibi 

olan ve demokratik toplumun anlamını bilen etkin vatandaşlar yetiştirmeyi gerekli kılmaktadır. Her yönetim 

biçiminde olduğu gibi demokrasiler de kendisini yaşatacak bireyler yetiştirmeyi hedefl er. Bu bağlamda bireyleri 

yetiştirmenin temel yolunun eğitimden geçtiği düşünülebilir. Bireylere demokrasi bilincinin kazandırılmasında, 

okulda aldıkları eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada, öğretmenlerin rolü ön plana çıkmaktadır. Öğ-

retmenler, bireylerin yaşadıkları toplumun parçası olmalarını sağlamada ve demokrasi gibi değerleri öğrencilere 

kazandırma noktasında kilit konumdadırlar. Elbette ki demokrasi bilincinin oluşturulmasında gerek toplumun 

gerek ailenin gerekse medyanın katkıları inkâr edilemez. Eğitim temel yapı taşı temel eğitim dönemi olarak ad-

landırılan ilköğretim dönemidir. İlköğretim dönemi bireyin karakterinin ve değer yargılarının oluşmasındaki en 

kritik dönemlerden biridir. Demokratik değerlerin ve ilkelerin kazandırılmasının ilk temellerinin atılması bu dö-

neme rastlar. Bu nedenle ilköğretim seviyesinde alınacak olan eğitim kalitesi, bireyin daha sonraki yıllarına şekil 

verecek olması açısından oldukça önemlidir (Güven, 2009: 416). İlköğretim seviyesinde öğrencilere demokrasi 

bilincini kazandırması beklenen derslerden biri de Sosyal Bilgiler dersidir. Sosyal Bilgileri dersi, ilköğretimde iyi 

ve sorumlu bireyler yetiştirebilmek amacıyla, Sosyal Bilim disiplinlerine ilişkin bilgiler temel alınarak, toplum-

sal yaşamda gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanı olarak tanımlanmaktadır 

(Erden, Tarihsiz : 8). Demokratik eğitim ile Sosyal Bilgiler dersi arasında eğitim sürecinden ve Sosyal Bilgiler do-

ğasından kaynaklanan bir ilişki bulunmaktadır (Yazıcı, 2011: 167). Sosyal Bilgiler dersi ile yaşadığı toplumun 

değerlerine bağlı, demokrasi ve insan haklarını benimsemiş, etkin, eleştiren, katılımcı, analiz becerisi gelişmiş 

bireyler yetiştirilmesi hedefl enmektedir. Sosyal Bilgiler dersi içerisinde demokrasi ile ilgili öğrenme alanlarına 

geniş yer verilmiştir (Güven, 2009: 430). Öğrencilere demokrasi bilincini kazandırma noktasında önemli bir rolü 

olan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin demokrasi kavramını içselleştirmiş olmaları beklenmektedir. Bu noktada, 

ilköğretim seviyesinde ülkenin ihtiyacı olan insan tipini yetiştirmeyi amaçlayan Sosyal Bilgiler öğretmen adayla-

rının demokrasi kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle mesleğe henüz baş-

lamamış öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin görüşleri belirttikleri metaforlar yoluyla alınmaya 

çalışılmıştır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının demokrasi kavramına 

İlişkin metaforik algılarını belirlemektir. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında öğrenimlerine devam eden son sınıf öğ-

rencilerinden seçilen bir grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğrenciler seçilirken araş-

tırmaya katılmaya gönüllü olmaları dikkate alınmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının gerek birinci ve ikinci 

öğretim, gerekse cinsiyet açısından  sayıca dengeli bir dağılım içinde olmaları göz önünde bulundurulmuş ve 

toplam 61 öğrenci yer almıştır. Öğrencilerin demokrasi kavramına ilişkin algılarını belirlemek için “demokrasi a/e 

benzer; çünkü  “biçimindeki eksik bırakılmış bir cümlenin yer aldığı bir form kullanılmıştır. Bu sayede öğretmen 

adaylarının hem demokrasi kavramına ilişkin algılarını hangi metaforlarla ortaya koydukları hem de ortaya çı-

kan metaforların ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu yolla araştırmanın çalışma grubundaki öğretmen 

adaylarının demokrasiyi algılayış biçimine ilişkin olarak yorumlar yapmaları hedefl enmiştir. Araştırma sonucun-

da elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma desenlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmaya 

ilişkin çözümlemeler yapılırken araştırmacıların görüş birliğine varmalarına dikkat edilmiştir. Öğretmenlik mes-

leğine ilişkin metaforlar ortak özellikleri göz önüne alınarak kategorilere ayrılmıştır. Bunun sonucunda demok-
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rasi kavramına ilişkin olarak ortaya çıkan metaforların ortak özellikleri belirlenerek sınıfl andırma yapılmıştır. Sı-

nıfl andırma yapılırken en fazla vurgu yapılan metaforlar dikkate alınmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmeni demokrasi 

kavramına ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlardan bazıları  “eşitlik”, “insan”, “aile”, “orman”, “deniz”, “haddi aşma”, 

“aşk”, “özgürlük”, “”hayat” olarak sıralanabilir. 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlar incelen-

diğinde en fazla yüklemenin yapıldığı metaforun “eşitlik” olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları eşitlik me-

taforuna ilişkin olarak yaptıkları açıklamalarda, bireylere yönetime katılım hakkının verilmesi, bütün bireylerin 

eşit haklara sahip olması konularına vurgu yapmışlardır. Öğretmen adayları ancak eşitliğin olduğu, insanların 

kendilerini ifade edebildikleri toplumların demokratik toplumlar olabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmen adayla-

rının demokrasi kavramı ile ilgili olarak geliştirdikleri bir diğer metafor  “insan”dır.  Öğretmen adayları benzetme 

nedenlerine ilişkin olarak yaptıkları açıklamalarda, demokrasinin insanlar gibi karmaşık ve çok yönlü olduğu-

nu vurgulamışlardır. Demokrasi kavramına ilişkin olarak geliştirilen bir diğer metafor “aile” metaforudur. Öğ-

retmen adayları “aile” metaforuna ilişkin olarak yapmış oldukları açıklamalarda benzetme gerekçelerini,  ailede 

olduğu gibi demokratik toplumlarda bireylerin birbirlerine karşı sorumlu olmaları, bireylerin kendi yararlarını 

değil toplumun faydasını düşünmeleri olarak açıklamışlardır. Öğretmen adaylarının geliştirmiş oldukları bir di-

ğer metafor da “orman” metaforudur. Öğretmen adayları yaptıkları açıklamalarda, demokrasinin; farklı kültürel 

yapılara, özelliklere sahip olan insanları, birbirlerini değiştirmeye çalışmadan birlikte yaşayabilmelerine imkân 

sağlayan yönü üzerinde durmuşlardır. Demokrasi kavramına ilişkin olarak geliştirilen bir diğer metafor da “kilim 

deseni”dir. Öğretmen adayları bu metaforu geliştirme gerekçelerini açıklarken, farklı özelliklere sahip bireylerin 

bir arada, birbirlerine saygı duyarak yaşamasının oluşturduğu bütünün güzelliğini vurgulamışlardır.  Sosyal Bil-

giler Öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar incelendiğinde, demokrasinin; 

bireylerin toplumda eşit haklara sahip olmalarını sağlama, bireylere yönetime katılım ve kendilerini ifade etme 

haklarının verilmesi ile ilgili özelliklerine vurgu yaptıkları görülmektedir. Öğretmen adayları farklı özelliklere sa-

hip insanların bir arada yaşamasının ancak demokrasi ile mümkün olabileceğini belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Demokrasi, Öğretmenlik mesleği, Öğretmen adayı, Sosyal Bilgiler.
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6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Öğrenme 

Stillerine Uygunluğu

Menekşe ESKİCİ

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, meskici@ibu.edu.tr

Özet

Bireyler arasında ilk bakışta dikkati çeken fiziksel farklılıklar olduğu gibi bilişsel, psikolojik, duygusal fark-

lılıklar da olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu farklılıkların bireylerin öğrenmek için seçtikleri yolları etkilemekte 

olduğu söylemek mümkündür. Her geçen gün değişen çevreye uyum sağlamak için kendisi de değişime ihtiyaç 

duyan insanoğlunun öğrenme en temel gereksinimlerinden biri olarak görülmektedir. Öğrenme doğumdan 

itibaren başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir (Duman, 1999). Bu sürecin bireysel farklılıklardan 

etkilenmemesi imkansız görülmektedir. Öğrenmeyi yönlendiren fiziksel, bilişsel, psikolojik yapılar, her birey için 

değişebilen süreçlerin oluşmasına yol açmaktadır (Demirel, 2005). Bazı öğrenciler öğrenirken bilgileri şematize 

etmeyi, bazı öğrenciler öğrenirken hafif bir müzik eşliğinde kaynakları taramayı, bazı öğrenciler ise öğrenirken 

materyalleri incelemeyi tercih eder. Birçok öğrenci farkında bile olmadan öğrenirken belli bir tarz, bir stil belir-

lemiştir. Öğrenme sürecinde bireylere özgü davranışlar öğrenme stilleri olarak kabul edilmektedir. Öğrenme 

stili, bireyin doğuştan getirdiği ve çevre ile etkileşimi sonucunda oluşturduğu, öğrenmeye yönelik eğilimlerini 

ya da tercihlerini gösteren özellikler olarak tanımlanabilir (Özer, 1998; Gökdağ 2004). Örneğin, çiçeğin yapısının 

öğretilmesinde bazı öğrenciler çiçeğin yapısı ile ilgili bilgileri okuyarak, bazı öğrenciler çiçeğe dokunarak, bazı 

öğrenciler ise çiçeğin yapısını gösteren bir makete veya gerçek bir çiçeğe bakarak daha iyi öğrenirler. Öğren-

me stillerine pek çok farklı yaklaşım vardır. Fakat bütün yaklaşımların ortak noktası öğrenme stillerinin, bireyin 

öğrenmesinde oldukça önemli olduğudur (Given, 1996; Veznedaroğlu ve Özgür, 2005). Öğrenme stilleri yakla-

şımları arasında en yaygın olanlarından birisi Dunn ve Dunn (1992) tarafından öğrenmenin algısal boyutundan 

belirlenmiştir. Bu yaklaşıma göre öğrenme stilleri görsel, işitsel ve kinestetik (dokunsal) olmak üzere üç boyutta 

ayrılmaktadır. Görsel öğrenme stilini benimseyen öğrenciler, Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla öğ-

renmeyi tercih ederler ve bu araçlarla öğrendiklerinin kalıcılığı daha yüksek olur. Öğrendikleri konuyu gözlerinin 

önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar. İşitsel öğrenme stilini benimseyen öğrenciler daha çok konuşarak ve tartı-

şarak öğrenmeye yönelirler. Bilgi alırken dinlemeyi, okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması 

ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. Dokunsal 

(kinestetik) öğrenme stili benimseyen öğrencilerin uzun süre hareket etmeden yerlerinde duramazlar. Yaparak 

yaşayarak öğrenme tekniği onlar için en uygunudur. Materyallere dokunarak, inceleyerek ve ellerini çalıştırarak 

öğrenmeyi tercih ederler (Boydak, 2006). 

Yapılan çalışmalar öğrenme stilleri dikkate alınarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarısına 

olumlu yönde etki yaptığını göstermektedir (Bell, 2007; Hasırcı, 2005; Önder, 2006; Özbek, 2006; Şeker ve Yılmaz, 

2011; Usta, 2006). Bu durum öğrenci başarısının düşük olduğu fen ve teknoloji dersi için de geçerlidir. Öğrenci-

lerin fen ve teknoloji dersinde başarısız olmalarının pek çok nedeni olduğu düşünülmektedir. Bu sebeplerden 

birisinin de öğretmenlerin fen ve teknoloji dersi programının uygulanmasında öğrencilerin öğrenme stillerine 

karşı duyarsız olması söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında fen ve teknoloji dersi öğretim programında öğrenme 

stillerinin yeri önem taşımaktadır. 

Bu çalışmayla 6. Sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programında öğrenme stillerinin yerini belirlemektir. 

Bu bağlamda programlarda yer alan etkinliklerin görsel, işitsel ve dokunsal (kinestetik) öğrenme stillerini be-

nimsemiş öğrencilere uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

6. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının etkinlikleri görsel, işitsel ve dokunsal (kinestetik) öğren-

me stilini benimsemiş öğrencilere uygunluğu açısından incelenmiştir. Fen ve teknoloji dersi öğretim programın-

daki etkinlikler öneri niteliği taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman programın uygulayıcısı olan öğretmenler 

sınıfta gerçekleştireceği etkinlikleri programın örnek etkinliklerine bakarak oluşturabilmektedirler. 
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6. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programında 8 ünite yer almaktadır. Bunlar sırasıyla; “canlılarda üre-

me, büyüme ve gelişme”, “kuvvet ve hareket” “maddenin tanecikli yapısı”, “yaşamımızdaki elektrik” “vücudumuz-

da sistemler”, “madde ve ısı”, “ışık ve ses” ve “yer kabuğu nelerden oluşur?” şeklindedir. Bu ünitelerdeki etkinlikler 

zengin materyallerle uygulanabilecek niteliktedir. Öğrenciler materyalleri ve birincil kaynakları etkinliklerde 

kullanmaktadırlar. Ayrıca etkinliklerde deneylere yer verilmiştir. Fen ve teknoloji dersinin vazgeçilmezleri olan 

deneyler görsel, işitsel ve dokunsal (kinestetik) öğrenme stilini benimsemiş öğrencilerin hepsine hitap etmek-

tedir. Etkinlikler içerisinde sınıfa uzman davet edip konu ile ilgili bilgileri uzman tarafından öğrencilere iletilmesi 

öngörülmektedir. Bu etkinlik özellikle işitsel öğrenme stiline sahip öğrenciler açısından etkili olduğu düşünül-

mektedir. Etkinliklerin içerisinde yer alan poster hazırlama özellikle görsel ve dokunsal (kinestetik) öğrenme 

stilini benimsemiş öğrencilere hitap etmektedir. Programın etkinlikleri kapsamındaki geziler ve drama etkin-

liklerinin her üç öğrenme stiline uygundur. Programda yer alan tanılayıcı dallanmış ağaç oluşturma ve kavram 

haritası yapma etkinlikleri özellikle görsel öğrenme stilini benimsemiş öğrenciler için öğrenme niteliği yüksek 

etkinlikler arasında olduğunu söylemek mümküdür. Programın etkinlikleri içerisinde kullanılan yapılandırılmış 

grid özellikle görsel öğrenme stilini benimsemiş öğrencilere hitap edeceği düşünülmektedir. Konulara ilişkin 

problemlerin çözümünde şematize etme yolunu kullanmanın da görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin öğ-

renmeleri konusunda etkili olacağı düşünülmektedir.

Bu araştırma ile 6. Sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının öğrenme stillerine uygunluğu üze-

rinde durulmuştur. Programda yer alan etkinliklerin öğrenme stilleri dikkate alınarak hazırlandığı görülmüştür. 

Programda yer alan etkinlikler öğretmenlere örnek niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğü zaman 

programı uygulayacak olan öğretmenlerin sınıf ortamında etkinlikleri belirleme ve gerçekleştirme konusunda-

ki yeterliği göze çarptığını söylemek mümkündür. Buradan hareketle öğretmenlerin öğrenme stillerine uygun 

öğretim etkinlikleri yapabilmeleri için kendilerinin bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları gerektiği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme stilleri, Öğretim programı, 6.sınıf öğrencileri
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Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Metaforları, 

Tutumları ve Başarıları: İlişkisel Bir Analiz*  

Mustafa Onur YALÇIN

Özel Melih İlköğretim Okulu,monuyal@gmail.com

Altay EREN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, eren_a@ibu.edu.tr

Özet

Bir kavramı çeşitli yönlerden benzediği başka bir kavramla betimlemek (Girmen, 2007; Lakoff  & Johnson, 

1980) ya da bir tür şeyi başka bir tür şeye göre anlamak ve tecrübe etmek olarak tanımlanabilen metafor kav-

ramı, insanların belirli olaylara ve olgulara ilişkin duygularının, düşüncelerinin, algılamalarının ve inançlarının 

anlaşılmasında sağlık, edebiyat, pazarlama, iletişim, felsefe, halkla ilişkiler ve eğitim gibi çeşitli alanlarda sık-

lıkla incelenen kavramlar arasında yer almaktadır (e.g., Burden & Burdett, 2007; Çınar, 2009). Gerek Türkiye’de, 

gerekse Türkiye dışında gerçekleştirilen eğitim araştırmalarının odağını, büyük oranda öğrencilerin, öğretmen 

adaylarının ve öğretmenlerin eğitim, öğretim, öğrenme, öğrenci ve problem çözme gibi çeşitli kavramlara yö-

nelik metaforlarının neler olduğu ve bu metaforların hangi eğitimsel değişkenlerle ilişkilendiğinin incelenmesi 

oluşturmaktadır (e.g., Chapman, 1997; İbret & Aydınözü, 2011; Saban, 2010). Bununla birlikte konuyla ilgili litera-

türde lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin metaforlarının ders başarıları ve tutumlarıyla olan ilişkilerinin 

incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa metaforlar, hem bilişsel hem de duyuşsal içeriğe sahip olma-

ları nedeniyle (Lakoff , 2009), öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarıyla ders başarılarının çok yönlü ve 

kapsamlı bir bakış açısıyla incelenmesine olanak sağlayabilirler.   

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin metaforları, tutumları ve başarı düzey-

leri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda iki araştırma sorusu oluşturulmuştur: (a) Lise 

öğrencilerinin matematik dersine ilişkin metaforları, tutumları ve başarıları arasında anlamlı ilişkiler var mıdır? 

(b) Lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin metaforları, onların bu derse yönelik tutumlarını ve başarı dü-

zeylerini anlamlı düzeyde yordamakta mıdır? 

Araştırmanın yöntemini tarama yöntemi oluşturmuştur. Araştırmanın deseni ise ilişkisel (correlational) de-

sendir (Neuman, 2006). Araştırmanın evrenini Bolu ilindeki 7 ayrı genel lisede öğrenim gören toplam 10192 

öğrenci, örneklemini ise söz konusu liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıfl arında öğrenim gören ve basit tesadüfî örnek-

leme yoluyla seçilen toplam 712 öğrenci oluşturmuştur (428 kız, 284 erkek). Araştırmada kullanılan veri toplama 

araçları araştırmacılar tarafından, örneklemde yer almayan, ancak benzer sınıf düzeyi ve cinsiyet dağılımına sa-

hip lise öğrencilerinin oluşturduğu iki ayrı örneklem aracılığıyla geliştirilmiştir. Birinci örneklemden hareketle (n 

= 307) içerik analizleri, ikinci örneklemden (n = 304) hareketle de açımlayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Açımlayıcı faktör analizleri sonucunda ortaya çıkan faktöriyel yapılar, araştırmanın örneklemi kapsamında ger-

çekleştirilen doğrulayıcı faktör analizleri aracılığıyla da sorgulanmıştır. Öğrencilerin matematik dersine yönelik 

tutumlarına ilişkin veriler ise Aşkar (1986) tarafından Matemat ik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği aracılığıyla elde 

edilmiştir. Öğrencilerin matematik ders başarısına ilişkin puanlar da 2010/2011 öğretim yılının güz dönemi so-

nunda elde edilmiştir.  

Araştırmanın birinci sorusunun cevaplanmasına yönelik olarak kısmi korelasyon analizi ve gizil faktörler 

korelasyon analizi, ikinci sorusunun cevaplanmasına ilişkin olarak da hiyerarşik regresyon analizleri gerçekleşti-

rilmiştir (Field, 2009). Analizlerde cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş değişkenlerinin olası etkileri de kontrol edilmiştir. 

Araştırmanın birinci sorusuna yönelik olarak elde edilen bulgular, öğrencilerin matematik ders başarılarının, 

önemli bir destek unsuru olarak matematik öğretmeni, eğlenceli bir süreç olarak matematik öğrenme ve gös-

terilen çaba sonucunda mutluluk veren bir süreç olarak matematik dersinden başarılı olma faktörleriyle pozitif 

yönlü ve orta düzeyde ilişkili olduğunu, bir korku kaynağı olarak matematik öğretmeni, zorlu bir süreç olarak 

matematik öğrenme ve son derece zor bir süreç olarak matematik dersinden başarılı olma faktörleriyle negatif 

yönlü ve orta düzeyde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bunlarla birlikte, öğrencilerin matematik dersine iliş-
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kin tutumlarıyla, önemli bir destek unsuru olarak matematik öğretmeni, eğlenceli bir süreç olarak matematik 

öğrenme, çaba gerektiren bir süreç olarak matematik öğrenme ve gösterilen çaba sonucunda mutluluk veren 

bir süreç olarak matematik dersinde başarılı olmak faktörleriyle anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler, bir korku kay-

nağı olarak matematik öğretmeni, zorlu bir süreç olarak matematik öğrenme ve son derece zor bir süreç olarak 

matematik dersinden başarılı olmak faktörleriyle de negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır.    

Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin olarak elde edilen bulgular ise, önemli bir destek unsuru olarak ma-

tematik öğretmeni, yüksek bilgi düzeyine sahip bir insan olarak matematik öğretmeni, zorlu bir süreç olarak 

matematik öğrenme, eğlenceli bir süreç olarak matematik öğrenme, bir süreç olarak matematik öğrenme ve son 

derece zor bir süreç olarak matematik dersinden başarılı olma değişkenlerinin ders başarısı değişkenini anlamlı 

düzeyde yordadıklarını göstermiştir. Ayrıca, önemli bir destek unsuru olarak matematik öğretmeni, zorlu bir 

süreç olarak matematik öğrenme, eğlenceli bir süreç olarak matematik öğrenme ve son derece zor bir süreç ola-

rak matematik dersinden başarılı olma değişkenlerinin matematik dersine yönelik tutum değişkeninin anlamlı 

yordayıcıları oldukları da saptanmıştır.    

Araştırmadan elde edilen bulgular iki önemli sonuç ortaya koymuştur. Birincisi, lise öğrencilerinin mate-

matik öğretmeni, matematik öğrenme ve matematik dersinden başarılı olma kavramlarına ilişkin metaforlarının 

matematik dersine ilişkin başarı ve tutumlarıyla anlamlı düzeyde ve seçici biçimde ilişkilendiğidir. İkincisi ise, 

öğrencilerin hem matematik ders başarılarına hem de tutumlarına yönelik varyansın, metaforları aracılığıyla 

anlamlı düzeyde açıklandığıdır.

Araştırmanın birinci sorusuna yönelik olarak elde edilen bulgular, bundan önce gerçekleştirilen araştırma-

lardan elde edilen bulgulardan (e.g., Dede, 2008) iki nedenden dolayı farklı ve daha önemlidir. Birincisi, bun-

dan önce gerçekleştirilen araştırmalarda öğrencilerin daha çok matematik öğretimine ve/veya doğasına ilişkin 

inançlarına odaklanılmış ve matematik öğretmeni, matematik öğrenme, matematik dersinden başarılı olma gibi 

temalar kapsamında belirlenen faktörlerle matematik ders başarısı arasındaki ilişkiler incelenmemiştir. İkinci-

si, lise öğrencilerinin matematik dersinin öğretmen, öğrenme ve başarı boyutlarına ilişkin olarak ortaya çıkan 

metaforlarının, ders başarılarıyla böylesine anlamlı ilişkiler sergilemesi ilk kez elde edilen bir bulgu olmasıdır. 

Metaforların bir olaya, olguya ya da duruma ilişkin olarak bireylerin görüşlerini açığa vurmalarına olanak sağla-

yan güçlü iletişimsel araçlar olduğu dikkate alındığında, öğrencilerin matematik dersine yönelik algılamalarının 

metaforları yoluyla açığa çıkması ve ders başarılarıyla anlamlı biçimde ilişkilenebilir. Ayrıca, destek, eğlence, 

korku ve mutluluk unsurlarına vurgu yapan faktörler, diğer faktörlere göre daha fazla duyuşsal içeriğe sahip olan 

faktörlerdir. Dolayısıyla, bu faktörlerin duyuşsal bir faktör olan tutum değişkeniyle anlamlı ve seçici bir biçimde 

ilişkilenmeleri de anlaşılabilir (Slavin, 2003; Taylor, Peplau, & Sears, 2007). Regresyon analizleri aracılığıyla ders 

başarısına ve tutum değişkenine ilişkin olarak elde edilen bulgular, öğrencilerin öğretmenlerini öğrenme sü-

reçlerinde kendilerine rehberlik eden bir destek unsuru olarak algılamalarının, öğretmenin öğrencilerinin bilgi 

düzeyine göre öğretim sürecini gerçekleştirmesinin, öğrencilerin dersi eğlenceli bir süreç olarak görmelerinin 

ve matematik öğrenmenin bir kez başlayıp biten bir durum olmaktan çok, bir süreç olduğuna inanmalarının 

hem derse yönelik motivasyon düzeylerini, hem de başarı düzeylerini arttırdığına ilişkin olarak bundan önceki 

araştırmalardan elde edilen bulgularla tutarlıdır (e.g., Jang, Reeve, & Deci, 2010). Araştırmada, eğitimsel çıkarsa-

malar ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara ilişkin önerilere de yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Metafor, Matematik, Ders başarısı, Tutum, Lise öğrencileri 

*Not: Bu araştırma, birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.   
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Özet

Öğrenmesinden kendisi sorumlu olan, öğrenme süreçlerini kontrol edebilen ve bu süreçlere aktif olarak 

katılan, kendi yeteneklerine güvenen ve bu yeteneklerini olumlu bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek eğiti-

min en önemli hedefl erindendir. Bu hedefl ere ulaşmada iki öge önem taşımaktadır. Bu ögeler öz düzenleme ve 

öz yeterliktir (Israel, 2007). 

Zimmerman (1989)’ a göre öz düzenleme, öğrencilerin bilişüstü, motivasyon ve davranış açısından kendi 

öğrenme süreçlerine aktif olarak katılma derecesiyle ilgilidir (Shunk 1994). Kendi öğrenme süreçlerinde aktif 

olan öğrenciler kendi çabaları ile öğrenirler. Belirledikleri amaçlara ulaşmak için belli stratejiler geliştirir ve bu 

stratejilerin amaçlarına ulaşmadaki etkililiğini değerlendirirler. Schunk (2000) ise öz düzenlemeyi öğrencilerin 

hedefl erini duygu, düşünce ve davranışlarını gerçekleştirmeye sistematik olarak yönetme süreci olarak tanım-

lamaktadır (Cabi, 2009). 

Bandura (1997)’ ya göre öz yeterlik, insanların belli bir performansı göstermek için gerekli etkinliği or-

ganize edip, başarılı olarak yapma kapasitesine duyduğu inanç olarak ifade edilmektedir (Senemoğlu, 2010). 

Öz düzenleme üzerinde yapılan çalışmalarda araştırmacılar; etkili öz düzenleme yapan bireylerin özellikleri, öz 

düzenleme süreçleri ve bunların kendi aralarındaki etkileşimleri, öz düzenleme yapan bireylerin kullandıkları 

stratejiler, öz düzenlemenin başarı, yüklemeler, değerler amaç yönelimleri gibi eğitimsel kavramlarla ilişkileri, öz 

düzenlemenin gelişimi ve öz düzenleme eğitimi konularına odaklanırlarken öz yeterlik üzerinde yapılan çalış-

malarda da öz yeterliğin başlıca kaynakları, yüksek ve düşük öz yeterliğe sahip öğrenciler arasındaki farklılıklar, 

öz yeterlik ve diğer beklenti inançları arasındaki ilişkiler, öz yeterlik ile başarı, amaç yönelimi, değerler, yükleme-

ler gibi eğitimsel kavramlar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır (Israel, 2007)

 Yapılan araştırmalarda genellikle öz yeterlik algısının ve öz düzenleme becerilerin çeşitli değişkenlerle iliş-

kilendirilip çalışıldığı görülmektedir. Özata (2007) “Öğretmenlerin öz yeterlik algılarının ve örgütsel yenileşmeye 

ilişkin görüşlerin araştırılması” adlı çalışmasıyla, Aydoğan (2008) “Akademik erteleme davranışlarının benlik say-

gısı, durumluluk kaygı ve öz yeterlik ile açıklanabilirliği” adlı çalışmasıyla, Veznedaroğlu (2005) “Senaryo temelli 

öğrenmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öz yeterlik algısına etkisi” adlı çalış-

masıyla, Caymaz (2008) “Fen ve teknoloji ve sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığının ilişkin 

öz yeterlik algıları” adlı çalışmasıyla Özerkan (2007) “Öğretmenlerin öz yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal 

bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki” adlı çalışmasıyla öz yeterlik algısının çeşitli değişkenlerle olan ilişki-

sini incelemişlerdir. Karakaş (2009), “İlköğretim 5.sınıf matematik dersi değerlendirme sürecinde ürün dosyası 

kullanımının öğrencilerin öz düzenleme becerileri, bilişsel strateji kullanımları ve görüşleri üzerindeki etkisinin 

incelenmesi adlı çalışmasıyla, Cabı (2009), “Öz düzenlemeye dayalı karma öğrenimin öğrenci başarısı ve moti-

vasyonuna etkisi” adlı çalışmasıyla, öz düzenleme kavramının çeşitli değişkenlerle olan ilişkisini incelemişlerdir. 

Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar genellikle öz yeterlik algısı yönünde olup, öz düzenleme öz yeterlik al-

gısına göre daha az çalışılmıştır. Ayrıca öz yeterlik algısı ve öz düzenleme becerilerinin ilişkilerini inceleyen nadir 

çalışmalar olduğundan bu konunun çalışılmasının eğitim ve öğretim için önemli bir adım olacağı söylenebilir. 

Yapılan bu çalışma ile matematik öğretmenlerinin öz düzenlemeyi destekleme becerilenin ve öz yeterlik 

algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Matematik öğretmenlerinin öz düzenleme becerileri ne düzeydedir?

2. Matematik öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ne düzeydedir?

3. İlköğretim ve Ortaöğretim kademelerinde görev yapan matematik öğretmenlerinin öz düzenleme 

becerileri cinsiyet, mezun olunan lise türü, en son bitirilen öğrenim türü, görev yapılan kademe ve 

mesleki deneyime göre farklılaşmakta mıdır?

4. İlköğretim kademesinde görev yapan matematik öğretmenlerinin öz düzenleme becerileri ile öz ye-

terlik algıları arasındaki ilişki nedir?

5. Ortaöğretim kademesinde görev yapan matematik öğretmenlerinin öz düzenleme becerileri ile öz 

yeterlik algıları arasındaki ilişki nedir?

Bu araştırma, genel tarama ve ilişkisel tarama türünde betimsel bir çalışma olup bu model doğrultusunda 

matematik öğretmen adaylarının öz düzenlemeyi destekleme becerileri ve öz yeterlik algıları nicel veri toplama 

araçları ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Erzurum ili Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde çalışan 

325 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Evrendeki matematik öğretmeni sayılarına ilişkin bilgiler ilçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerinden alınmıştır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması amaçlanmış ve örneklem alma 

yoluna gidilmemiş olup öğretmenlerden bazı öğretmenlerin görevlendirme nedeniyle aynı zamanda birden 

fazla okulda çalışmalarından dolayı ve gönüllü olmaları esas alındığından 235 öğretmene ulaşılmıştır.  

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirlik çalışmaları 

yapılan “Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Etme Ölçeği” ve Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (1998) tarafın-

dan geliştirilip Çapa ve arkadaşları (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılan 

“Öz Yeterlik Algısı Ölçeği”  kullanılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda, matematik öğretmenlerinin öz düzenleyici öğrenmeyi destekleme becerile-

rinin “iyi” seviyede olduğu ve öz yeterlik düzeylerinin “oldukça yeterli” olduğu görülmüş olup, matematik öğret-

menlerinin öz düzenleyici öğrenmeyi destekleme becerilerinin, cinsiyet, mezun olunan lise türü, görev yapılan 

okul türü, mesleki deneyim ve en son bitirilen öğretim türü değişkenlerine göre farklılaşmazken, öğretmenlerin 

öz yeterlik algılarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği ve cinsiyet, mezun olunan 

lise türü, görev yapılan okul türü, en son bitirilen öğretim türü değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmekte-

dir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin öz düzenleyici öğrenmeyi teşvik etme becerileri ile öz yeterlik algıları arasın-

da pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  Sonuç olarak, matematik öğretmen-

lerinin öz düzenleyici öğrenmeyi destekleme dereceleri ne kadar yüksek ise öz yeterlik algılarının da o derece 

yüksek olduğu söylenebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmenleri, Öz düzenleme becerileri,Öz yeterlik algısı
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Özet 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi “tüm kadın ve erkekler, ayrımcılığa uğramadan yaşama, sağlık, eğitim ve 

çalışma haklarından eşit olarak yararlanma hakkına sahip” olduğunu açıklamaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yasalar önünde kadın ve erkeğe eşit davranılması, aile ve toplum içinde kadının 

ve erkeğin haklardan, kaynaklardan, fırsatlardan ve hizmetlerden eşit olarak yararlanmaları olarak tanımlanmak-

tadır (WHO, 1998; Demirel, 2007). Bu tanımın tersi ise, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini açıklamaktadır. Toplumsal 

cinsiyet kavramı, kadın ve erkeğin toplum içindeki statüsü ve bunlara uygun rollerini de belirler. Bir toplum 

içinde kadın ve erkeğin, özel ve/veya kamusal alanda nerede duracağı, toplumsal hayata ne oranda katılacağı ve 

nasıl temsil edileceğini toplumsal cinsiyet rejimi belirler. Dolayısıyla bir toplumda kadın ve erkeklerin toplumsal 

hayata katılım biçimi, oranı, görünürlüğü ve temsil biçimi önemli oranda o toplumda geçerli olan toplumsal cin-

siyet algısından etkilenir. Bireysel cinsiyet algısı da yeniden toplumsal cinsiyet algısını etkileyen bir döngüdür. 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rolleri, rejimleri ve buna uygun olarak gelişen yöntemler ve mekanizmalar, tarih 

içinde, coğrafyaya, zamana, sınıfa ya da ırka göre olduğu kadar toplumun siyasi ve ekonomik koşullarına göre 

de çeşitlilik gösterir. Bu açıklanan gerekçelerle toplumsal cinsiyet rolleri, değerleri, davranışları konusu çok bo-

yutlu incelenmektedir. Bu boyutlardan biri de bireylerin öncelikle toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesidir. Literatürde, orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları-

nı belirlemek amacıyla araştırmalar yapılmıştır (Koca,2006; Kimberly ve Mahaff y, 2002; Rosenkrantz ve diğerleri, 

1986; Trommsdorff  ve Iwawaki, 1989; Keith ve Jacqueline, 2002). Buna karşın, ülkemizde ve yurt dışında öğrenci-

lerin toplumsal cinsiyet eşitliği veya eşitsizliğine ilişkin algılarının belirlenmesinde, ilköğretim öğrencileri ile ilgili 

çalışmalar sınırlıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için, öncelikle ilköğretim öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet rolleri, değerleri ve davranışlarına ilişkin algılarının belirlenmesine gereksinim vardır.  

Bu araştırmada; ilköğretim okulu öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri, beklentileri ve sorumluluklarına 

ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki algılarını 

belirlenmesi, araştırmacılara, eğitim programcılarına ve uygulayıcılara veri sağlayacağından önemlidir. 

Araştırma betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Bu araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili merkezindeki alt, orta, üst sosyo-ekonomik düzeyden dört 

ilköğretim okulunun 8. Sınıfl arında okuyan 120 öğrenci oluşturmuştur. Bu okulların üçü devlet okulu biri ise özel 

okuldur. Araştırmanın çalışma grubunun 8. sınıf öğrencilerinden seçilmesinin nedeni ise, toplumsal cinsiyet rol-

lerinin belirlenmesinin “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersi kapsamında yapılması ve bu dersin ilköğretim 

okulu 8. Sınıf dersi olmasıdır.   

2011–2012 öğretim yılında yürürlüğe giren İlköğretim 8. Sınıf “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersi-

nin  “Demokrasi Kültürü” temasının “Eşitliğe Doğru” konusuyla ilişkili olarak, MEB tarafından hazırlanan ve 2011 

yılında kullanılmaya başlanan öğrenci çalışma kitabından, ilgili konu kapsamında seçilen etkinlik, veri toplama 

aracı olarak kullanılmıştır. Veriler 2011-2012 Öğretim yılı II. Döneminde araştırmacılar tarafından toplanmıştır. 

Araştırmanın verilerini öğrencilerin etkinlik için verdikleri cevaplar oluşturmuştur. 
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Verilerin Elde Edilmesinde İzlenen Aşamalar:

• Ders kitabında yer alan etkinlik için hazırlanan veri toplama aracı öğrencilere dağıtılmıştır. 

• Öğrencilerden, kadınların ve erkeklerin yapabileceklerini ve yapamayacaklarını düşündükleri rol, 

beklenti ve sorumluluklarına ait üç görüş ve bu görüşlere ilişkin nedenlerin yazılması istenmiştir. 

• Öğrencilerin orijinal görüşlerine gerektiğinde dönüş yapabilmek için, kendi veri toplama araçlarına 

rumuz yazmaları istenmiştir.

Araştırmanın nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılacaktır. Van Manen (1990)’ın belirttiği gibi, içerik 

analizi ile öğrencilerin yaşadığı deneyimler, onların yazılı yorumlarından ortaya çıkarılabilir. 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde, alt ve orta SED’de bulunan okuldaki öğrencilerin çoğunluğu kadın-

ların ev işi yapabileceğini, anne olabileceğini, erkeğe atfettiği inşaat, oto tamirciliği, balıkçılık, marangozluk gibi 

meslekleri yapamayacaklarını ve bunun nedeninin de fiziki güçlerinin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Kadın-

ların yapamayacaklarını düşündükleri iş ve görevler daha çok toplumsal cinsiyet rollerine ilişkindir. Bu sonuç, 

toplumsal eşitlik adına olumsuz bir algıdır. Üst SED’de bulunan okuldaki öğrenciler, her ne kadar kadınların ev 

işi yapabileceğini belirtirken, en yüksek frekansta kadınların ev işi dışında, profesyonel olarak çalışabileceklerini, 

anne olabileceklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin, erkeklerin eğitim alabileceğini, kadınlara atfedilen mes-

leklerden olan hemşireliği yapabileceğini, eşine ev işlerinde yardım edebileceğini vurgulamıştır. Özel okuldaki 

öğrenciler ise yüksek oranda kadınların istedikleri her mesleğini yapabileceklerini belirtirken, aynı zamanda 

sporcu olabileceklerini ve anne olabileceklerini tüm bu iş ve sorumlulukları kolaylıkla yerine getirebileceklerini 

belirtmişlerdir. Kadınların yapamayacaklarını düşündükleri iş ve görevler daha çok erkeğin biyolojik cinsiyetine 

özgüdür. Bu sonuç, toplumsal eşitlik adına olumlu bir algıdır. Özel okul öğrencileri, alt SED’de bulunan okuldaki 

öğrencilerin daha çok kadınların yapabileceklerini düşündükleri ev işleri ve çocuk bakımı görevlerinin erkekle-

rin yapabileceğini vurgulamıştır. 

Bu araştırma sonuçları öğrencilerin, toplumsal cinsiyet rolleri eşitsizliğine ilişkin algılarının, sosyo ekono-

mik düzey yükseldikçe, eşitliğe doğru dönüştüğünü göstermiştir. Cinsiyetçi yaklaşımların, özellikle alt sosyo 

ekonomik düzeyde daha yüksek oranda ortaya çıkması, Mead (1935)’in kadın erkek farklarının büyük bir kısmı-

nın kültürel koşullanmaya bağlı olduğuna ilişkin görüşünü, 77 yıl sonra bir kez daha doğrulamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi, Toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet rolleri, Top-

lumsal cinsiyet eşitsizliği.
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Öğretmenlik pek çok yeterliklere sahip olmayı gerektirir. Öğretmen adayları eğitimleri süresince teorik ve 

uygulamalı dersler alarak öğretmenlik mesleğine hazırlanmaktadırlar.  Öğretmenlik mesleği süresince bir öğ-

retmen kendini sürekli geliştirerek öğrencilerine en son gelişmeleri transfer edecek donanımda olmalıdır (Selvi, 

2008). Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanma sürecinde aldıkları derslerden biri de “Öğretim Teknolojileri 

ve Materyal Tasarımı” dersidir.  Bilindiği gibi, Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılandırılma çalışmaları sürecin-

de (1988) bilgi teknolojilerindeki gelişmeler dikkate alınarak öğretim programlarına “Öğretim Teknolojileri ve 

Materyal geliştirme” dersi eklenmiştir. Dersin adı daha sonra (2005-2006) “Öğretim Teknolojileri ve Materyal 

Tasarımı” olarak değiştirilmiştir (Seferoğlu, 2006). Dersin kapsamında, öğretim teknolojisi ile ilgili temel kav-

ramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, bu teknolojilerin öğretim sürecindeki yeri ve önemi, öğretim 

araç-gereçlerinin seçimi, değerlendirilmesi ve etkili kullanımı gibi alt başlıklar yer almaktadır. Belirtilen bu alt 

başlıkların da işaret ettiği üzere, öğretmenlerin öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı konusundaki bilgi ve 

becerileri öğretme-öğrenme sürecine katkı getirecektir (Selvi, 2008). Eğitim programlarında öğrenenlerin aktif 

olduğu yaklaşımlar ağırlık kazanmaya başlamıştır (Yanpar, 2005). Bu anlamda öğretim teknolojileri, materyalleri 

ve araçlarının kullanımı kaçınılmazdır. Böylelikle, öğretmen adaylarının eğitimleri sürecinde materyal kullanma 

konusunda edindikleri bilgi ve beceriler önem kazanmaktadır. Öğretmenler materyal hazırlıklarında farklı yakla-

şımlardan yararlanabilmektedirler (Demirel, 2000). Bu da öğretmenlerin bu yaklaşımların bilgisine sahip olması 

ile mümkün olacaktır.

Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada örnek olay deseninden yararlanılmıştır ve öğretmen adaylarının “Öğ-

retim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersinde materyal geliştirme çalışmalarına ilişkin sürecin başlangıcında 

ve sonunda görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi örnek olay (durum çalışması), güncel bir ol-

guyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çaşılan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların 

kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kulla-

nılan, görgül bir araştırma yöntemidir (Yin, 1984; s.23; akt: Yıldırım ve Şimşek, 2006, s.277). Araştırmada durum 

çalışmasında izlenecek aşamalara dikkat edilmiştir: 1. Araştırma sorularının geliştirilmesi, 2. Araştırmanın alt 

problemlerinin geliştirilmesi, 3. Analiz biriminin saptanması,  4.çalışılacak durumun belirlenmesi, 5.araştırmaya 

katılacak bireylerin seçimi, 6.verinin toplanması ve toplanan verinin alt problemlerle ilişkilendirilmesi, 7.verinin 

analiz edilmesi ve yorumlanması, 8. Durum çalışmasının raporlaştırılması (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s.281).

Araştırmada, çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu’nda “Öğretim Teknolojileri ve Materyal 

Tasarımı” dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarının materyal geliştirme sürecine 

ilişkin deneyimleri örnek durumlar üzerinden incelenmekte, öğrencilerin süreç içindeki görüşlerine yer veril-

mektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarına ders sonunda bir açık uçlu soru verilerek, “Öğretim Teknolojileri ve Ma-

teryal Tasarımı” dersinde kazandıklarına ilişkin görüş ve yorumlarını yazmaları istenmiştir. Daha sonra açık uçlu 

soruya verilen cevaplar analiz edilmiştir. Çalışmada daha çok öğrencilerin kendi ifadeleri ile görüşlerini yansıta-

bilmek amacıyla öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan örnekler verilmiştir. 

Çalışma sürecinde elde edilen bulgular ile genelleme yapmak bu çalışmanın amaçlarından değildir. Kul-

lanılan durum çalışması deseni ile genelleme amaçlanmaktan çok, öğretmen adaylarının materyal geliştirme 

sürecinde karşılaştıkları sorunlar daha çok belirlenmeye ve öğrencilerin bu sorunlar karşısında nasıl düşündük-

leri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları çok ve değişik bazı durumları ortaya çıkarmıştır. Özellikle 

bazı öğretmen adayları tasarım sürecinde güçlük çektiklerini ifade etmişler, kendilerinden bir öğretim materyali 

tasarlamaları istendiğinde biraz şaşırdıklarını belirtmişlerdir. Bir kısım öğretmen adayı ise tasarladığı materyali 

hazırlama konusunda zorluklarla karşılaştığını belirtmiştir. Bir kısım öğretmen adayı ise bu dersin öğretmenlik 

mesleği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamış, dersi almadan önce öğretim materyalleri konusunda 
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çok daha sınırlı düşündüklerini ders sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimler ile daha geniş bir perspektiften 

bakabildiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının görüşlerine ek olarak dersi veren öğretim 

elemanının öğrencilerin materyal geliştirme sürecine yönelik bazı gözlemleri de çalışmada yer almaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgular çerçevesinde geliştirilen önerilerin özellikle öğretmen eğitiminde, öğret-

men eğitimcileri ve öğretmen adaylarınca dikkat çekebilecek katkılar getireceği umulmaktadır. 

Gelişen teknolojiler ile her şey giderek daha hızlı değişim göstermektedir. Bu hızlı değişiklik ve yeniliklere 

eğitim sürecinde ve öğretim sürecinde aynı hızda uyum göstermek gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Geleceğin 

öğretmenleri olan öğretmen adaylarının da mesleğe en iyi hazırlanma süreçlerinde gelişme ve değişmelerden 

haberdar olmaları ve en son bilgi ve öğretim teknolojilerinden yararlanabilmeleri önem kazanmaktadır. Eğitim-

de son yenilikler öğretim materyalleri, teknolojileri ve araç gereçlerinde de etkisini göstermektedir. “Öğretim 

Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi bu anlamda öğretmen adaylarına gerekli öğretimsel bilgi ve becerileri 

kazandırmak açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte, dersteki teori ve uygulama dengesi ol-

dukça iyi kurulmalıdır. Öğretmen adaylarının sadece bilgilenmesi, öğretim sürecinde gerekli öğretimsel araç 

ve materyalleri etkin kullanabilmelerinde yeterli olmayabilir. Bu nedenle özellikle bu ve benzer çalışmalarda 

da vurgulandığı üzere, öğretmen adaylarının süreç çerçevesindeki deneyimlerini dikkate almak öğretmen ye-

tiştirme süreci açısından da önemli olabilir. Ayrıca bu tür, öğretmen adaylarının deneyim ve bu deneyimlerine 

ilişkin düşüncelerini ifade eden daha başka araştırmalar da planlanabilir. Bu araştırma, çok genelleme özelliği 

taşımayan bir durum çalışması deseninde hazırlanmış olup, konu hakkında daha çok öğretmen adaylarının ba-

kış açısını yansıtmayı amaçlamıştır. Benzer bir biçimde, nitel daha başka araştırmaların planlanması ve yapılması 

“Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi ve diğer derslere yönelik önemli ve dikkate değer katkılar 

sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Materyal geliştirme, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi.
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Özet

Toplumların gelişmişlik düzeyi okula duyulan gereksinimi belirler. Bir ülkenin kalkınması yetişmiş insan-

gücüyle gerçekleşebilir. İnsangücünün yetiştirilmesi ise açıkça eğitimin temel işlevidir (Bilen, 2006). Bireylerin 

önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda yetiştirilmeleri eğitim ile olanaklı olabilmektedir. Okulların işlevi 

de, her türlü eğitim ve öğretim etkinliklerini milli eğitimin genel amaçlarına uygun bir biçimde düzenlemek ve 

sürdürmektir. Bu da ancak öğretmenlerin çalışmalarını planlamalarıyla gerçekleşebilir (Yaşar, 1999).

Okullarda gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinin en önemli özelliklerinden biri amaçlı ve programlı olması-

dır (Oğuzkan, 1989). Öğretimin kendisi, başlı başına planlı bir etkinliktir. Bir öğretmen, meslek deneyimi ne kadar 

fazla olursa olsun, plansız çalışamaz. Plansız yapılmaya kalkışılan bir öğretim, zamanı boşa harcamak anlamına 

gelir (Fidan, 1986). Bu nedenle, öğretim rastlantılara bı rakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Öğretimde önceden 

saptanmış olan amaçlara ulaşmanın en etkili yolu da planlı çalışmaktan geçmektedir (Gültekin, 2001). Plan hazır-

lamanın temel işlevi, öğretim programlarında yer alan tüm öğe lerin (Ertürk, 1997; Demirel, 2008; Küçükahmet, 

2009; Varış, 1997) karşılıklı etkileşim içerisinde bir bütün olarak işe koşularak arzu edilen amaçlara ulaşılmasının 

sağlanmasıdır (Yılmaz ve Sünbül, 2001). Bu nedenle, bir öğretmenin öğretimdeki başarısı, ders öncesi yeterli 

hazırlık yapmasına bağlı dır. Ders öncesi yapılacak hazırlıklar içinde en önemli olanı ise, öğretim etkinlik lerinin 

planlanmasıdır. Bu bağlamda öğretimde başarı iyi ve dikkatli planlamayla sağlanabilmektedir. Plan yapıcı bir di-

siplini, zevkli sınıf içi atmosferi, ölü noktalardan ve gereksiz etkinliklerden uzak bir öğretimi sağlayan örgütleme-

dir. Planlamadan yoksun bir öğretimde başarı, şansa bırakıldığı için genellikle düşüktür (Bilen, 2006).

Öğretim işinin üstlenildiği okullarda planlı çalışmanın önemi yukarıda vurgulanmaktadır. Öte yandan eği-

tim-öğretimin programlar (eğitim, öğretim ve ders) doğrultusunda yürütülmesi zorunluluğu da bulunmaktadır. 

Dolayısıyla eğitimle ilgili çalışmalarda temel kaynak olarak programın kullanılma durumu önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin planlama ve uygulamada 

öğretim programlarını ve başka kaynakları kullanma durumunun ve bunun nedenlerini ortaya koyabilmenin 

programların geliştirilmesi açısından son derece önemli dönütler vereceği düşünülmektedir.

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin öğretim prog-

ramlarının uygulanması aşamasında yararlandıkları kaynakları ve bu kaynakları neden ve nasıl kullandıklarını 

ortaya koyabilmektir.

Öğretmenlerin öğretim programlarını uygularken yararlandıkları kaynakları ortaya koymak amacıyla yapı-

lan bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.

Araştırmaya Bolu merkez ilçede bulunan 10 ilköğretim okulundan 14 farklı branşta 110 öğretmen katı-

lımda bulunmuştur. Bu öğretmenlerin 68’i kadın, 36’sı erkektir. Öğretmenlerin kıdem dağılımı şöyledir: “6-10 

yıl” 34, “1-5 yıl” 27, “11-15 yıl” 24, “21 yıl ve üstü” 15, “16-20 yıl” 7 kişidir. Branşlara dağılım ise şöyledir: “Sınıf” 39, 

“Okul Öncesi” 14, “İngilizce” 10, “Türkçe” 9, “Fen ve Teknoloji” 6, “Sosyal Bilgiler”, “Beden Eğitimi” ve “Teknoloji ve 

Tasarım” 5’er, “Matematik” ve “Müzik” 4’er, “Görsel Sanatlar” 3, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” 2, “Tarih” ve “Rehberlik” 

1’er kişi  öğretmenidir. Öğretmenlerin 86’sı eğitim programlarına yönelik hizmet içi eğitim kurs/seminerlerine 

katılırken, 16’sı katılmamıştır.

Katılımcılar kimliklerinin gizli tutulması için G1…G21 şeklinde kısaltılarak adlandırılmıştır.

Araştırmada veriler yedi açık uçlu sorudan yarı yapılandırılmış görüşme aracı kullanılarak öğretmenler 

(n=110) ile yapılan görüşmeler neticesinde toplanmıştır.
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Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemi kapsamındaki içerik ve betimsel analiz tekniklerinden yararla-

nılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerden çıkarılan kavramlara göre ortak ve farklı yönleri olan kodlar bulun-

muş ve temalar oluşturularak içerik analizi ve içerik analizinden elde edilen sonuçları desteklemek amacıyla da 

betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analiz çerçevesinde katılımcıların ilgili konuya yönelik görüşleri değiştiril-

meden aktarılmıştır. İçerik analizi ile elde edilen verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde kullanılmış, başka 

bir deyişle nitel veriler sayısallaştırılmış ve sözcüklerin sıklık hesapları yapılmıştır. 

Araştırmada çözümleme sürecinin güvenirliği için araştırmadan toplanan ham veriler 3 uzman tarafından 

bağımsız olarak kodlanmıştır. Daha sonra 3 uzman bir araya gelerek kodların tutarlığı kontrol edilip, taslak kod-

lar oluşturulmuştur. Oluşturulan taslak kodlardaki hata payını azaltmak, görüş birliğine varmak amacıyla da 2 

uzmana daha gönderilerek kodların ve temaların son şekli verilmiştir.

 “Eğitim programlarına yönelik yayınları takip ediyor musunuz?” sorusuna 89 kişi evet, 20 kişi hayır demiştir. 

Öğretmenlerden 82’si internet, 43’ü kitap, 37’si eğitim dergileri, 21’i alandaki uzmanlar ve 5’i diğer kaynakları 

takip ettiklerini ifade etmişlerdir.

“Ünitelendirilmiş yıllık planlarınızı yaparken programdan yararlanır mısınız?” sorusuna öğretmenlerinin 

106’sı evet demiştir. Ünitelendirilmiş yıllık planları yaparken yararlanılan başka kaynak ya da kaynak kişilerin 

önem derecesine göre sıralanması istendiğinde öğretmenlerinin birinci sırada internet (55), ikinci sırada kitap 

(21), üçüncü ve dördüncü sırada canlı kaynak (5, 2) ilk tercilerini oluşturmaktadır.

“Günlük/ders planlarınızı yaparken programdan yararlanır mısınız?” sorusuna öğretmenlerin 52’si evet 

cevabını verirken 41 kişi hayır demiştir. Hayır şeklinde görüş belirten öğretmenler günlük planların kılavuz ki-

taplarda bulunduğunu, dolayısıyla plan yapmalarına gerek kalmadığını ifade etmişlerdir. Günlük/ders planları 

yaparken yararlanılan başka kaynak ya da kaynak kişilerin önem derecesine göre sıralanması istendiğinde öğ-

retmenlerinin birinci sırada internet (27), ikinci sırada kitap (15), üçüncü sırada canlı kaynak (4), dördüncü sırada 

hazır CD (1) ilk tercihlerini oluşturmaktadır.

“Eğitim-öğretim uygulamalarında yararlandığınız kaynaklar var mı?” sorusuna öğretmenlerinin 98’i evet 

cevabını verirken 12 kişi hayır demiştir. Eğitim-öğretim uygulamalarında yararlanılan başka kaynak ya da kaynak 

kişilerin önem derecesine göre sıralanması istendiğinde öğretmenlerinin birinci ve ikinci sırada internet (55, 26), 

üçüncü ve dördüncü sırada canlı kaynak (7, 2) ilk tercihlerini oluşturmaktadır.

“Kendiniz ders/günlük planı yapar mısınız?” sorusuna öğretmenlerin 51’i evet cevabını verirken 46 kişi ha-

yır demiştir. Hayır şeklinde görüş belirten öğretmenler günlük planların kılavuz kitaplarda bulunduğunu, dola-

yısıyla plan yapmalarına gerek kalmadığını ifade etmişlerdir.

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda;

• Kendilerinin günlük/ders planı yapma nedeni konusunda “Düzeye Uygunluk”, “Koşullar”, “Eğitim Du-

rumu”, “Ölçme-Değerlendirme”, “Kılavuz Kitaptan Kaynaklı”, “Öğretmenin Gerekliliğe Olan İnancı” ve 

“Derse Özgülük” olmak üzere altı,

• “Zümre kurul toplantılarında programlardan yararlanma konusunda “Programın Öğeleri”, “Mesleki 

Gelişim”, “Çevre Koşulları” ve “Programın Özelliği” olmak üzere dört,

• Ders defterlerinde (sınıf yoklama defterleri) programın yararlanılan bölümleri “Kazanım” ve “Eğitim 

Durumu” olmak üzere iki,

• “Mesleki çalışmalarda (kurs, seminer vb.) programdan yararlanma konusunda “Programın Öğeleri”, 

“Bireysel Gelişim” ve “Mesleki Gelişim” olmak üzere üç tema bulgulanmıştır.

Araştırmaya katılan ilköğretim öğretmenleri eğitim programlarına yönelik yayınları internet, kitap ve eği-

tim dergileri aracılığıyla takip etmektedirler. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük/ders planı yaparken ve eğitim-

öğretim uygulamalarında öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu programa, yanı sıra internet, kitap ve canlı kay-

naklara da başvurmaktadırlar. Yine ilköğretim öğretmenleri kendileri günlük/ders planı yaparken, zümre kurul 

toplantılarında karar alırken, ders defterlerini (sınıf yoklama) doldururken ve mesleki gelişimlerine yönelik çalış-

malarda bulunurken temel öğelerden yararlanmak amacıyla programları kaynak olarak kullanmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: planlamada tercih edilen kaynaklar, uygulamada tercih edilen kaynaklar
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Geleceğe yönelik olarak olumlu beklentilere sahip olma duygusunu belirten umut, insana gelecekte kar-

şılaşabileceği olumsuz yaşantılarla baş edebileceği duygusunu verdiğinden ruh sağlığını olumlu etkiler.(Özmen 

ve ark.2008:15) Umudun karşıtı olan umutsuzluk ise, bireyin davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bir duygu-

dur, nedeni, yaşamın temeli olan hedefl erin yokluğudur. Bireyi değerli kılan amaçların olmaması umutsuzluğa 

yol açar. Bu durumun anlaşılabilmesi için, öncelikli olarak umut kavramının tanımlanması gerekir. Umut, kısaca 

“İyi olma duygusu veren ve kişiyi davranışa güdüleyen bir özelliktir. (Kemer ve Atik, 2005). Başka bir ifadeyle 

umut, „ummaktan doğan güven duygusu� olarak tanımlanır ve geleceğe yönelik olarak olumlu düşüncelere sa-

hip olma duygusunu belirtir. Böylelikle, insana gelecekte karşılaşabileceği olumsuz yaşantılarla baş edebileceği 

duygusunu vererek, yaşamını olumlu etkiler (Çelikel ve Erkorkmaz, 2008). 

 1950`den bu yana psikologlar ve psikiyatrlar, umudun sağlıktaki ve kendini iyi hissetmedeki rolüne vur-

gu yaparak, umudu; amacın gerçekleştirilmesindeki olumlu beklenti olarak ifade etmektedir. En büyük özelliği, 

olumlu gelişmelerle beraber, bir çıkış yolu olduğuna ilişkin inanç ve planların başarılacağı öngörüsüdür (Chea-

vens ve ark., 2006: 136). 

Umutsuzluk geçmiş yaşantılar sonucu oluşan bir boşluktur, anlamlandırma yetisinin bozulması ve geç-

miş yaşam örüntüsünün genelleme yapılarak geleceğe atfedilmesidir. Kişinin sorunlarına çare bulamaması, onu  

umutsuzluğa yöneltir. Bu durum, çaresizliğin getirmiş olduğu bir sonuçtur (Collins ve Cutcliff e, 2003: 177). Ge-

leceğe yönelik olumsuz bakış, umutsuzluk kavramının temelini oluşturmaktadır (O`Connor ve ark., 2004: 1100).

Beck ve arkadaşları umutsuzluğu“kişinin gelecek ile ilgili olumsuz beklentileri” olarak tanımlamaktadırlar. 

 Üniversite, öğrencilerin gelecek yaşamını şekillendiren, çalışacakları işin alt yapısının atıldığı kurumlardır. 

Gençler, aldıkları eğitim ve öğretimle yaşamlarına şekil vererek, ekonomik güvenliklerini kazanacaklardır. Mes-

leğin isteyerek seçilmesinin ve iş bulma olasılığının yüksek olmasının beklentiler ve umutlar üzerindeki önemi 

büyüktür.

Ebelik ve hemşirelik öğretimi alan öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini saptamak, aralarında bu konu bakı-

mından farklılık olup olmadığını belirlemek, öğrencilerin gelecekteki iş beklentilerinin olumlu olması nedeniyle 

seçtikleri mesleğin onların umut düzeyleri üzerindeki etkisini anlayabilmektir.

Çalışmaya, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıfta  eğitim ve öğretim gören 108 Ebelik 

ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri katılmıştır. Öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini saptamak için Seber (1991) 

tarafından  Türkçeye çevrilen, 20 sorudan oluşan Beck umutsuzluk ölçeği (BUÖ) uygulanmış ve öğrencilerin 

mesleklerine ilişkin güven duyguları, motivasyonları, geleceğe ilişkin iş beklentilerine yönelik görüşmeler ya-

pılmıştır. Beck Umutsuzluk Ölçeği Evet, Hayır seçeneklerinden oluşmaktadır ve ölçekten alınabilecek puan 0-20 

arasındadır. BUÖ’nin 11 doğru, 9 yanlış yanıt anahtarı vardır ve uyumlu her yanıt için 1, uyumsuz her yanıt için 

0 puan verilmektedir. Ölçekten elde edilen toplam puan “umutsuzluk puanı”nı vermektedir. Ölçek gelecekle 

ilgili duygular, motivasyon kaybı ve gelecekle ilgili beklentiler olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Alınan 

puanın yüksek olması bireyin umutsuzluğunun yüksek olduğunu göstermektedir. 0 ile 3 puan arası “umutsuz-

luğun tamamen olmadığını”, 4 ile 8 arası “hafif umutsuzluk olduğunu”, 9 ile 14 arası “orta düzeyde umutsuzluk 

olduğunu”, 15 ile 20 arası “ileri düzeyde umutsuzluk olduğunu” göstermektedir. 

 Bu ölçek, ilk olarak Beck ve arkadaşları (1974) tarafından uygulanmış ve Cronbach alfa güvenirlilik kat-

sayısının a=0.93;  olduğu bulunmuştur. Durak (1994) ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliğini belirlemeye yönelik 
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çalışmasında alpha güvenirlik katsayısını a=0.85; Seber ve arkadaşları (1993) yaptıkları çalışmada Cronbach alfa 

katsayısını a=0.86  olarak bulmuşlardır. 

Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler ve ölçek puanları/alt boyut puanları ile bölümler 

arasındaki farklılığı karşılaştırmak için bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.  

Ölçekten alınan puan ortalamaları ve standart sapmaları 3.34±3.46 dır. Ebelik ve Hemşirelik bölümü öğ-

rencilerinin sırasıyla puan ortalamaları ve standart sapmaları ise, 3.10±3.33, 3.55±3.58 dir. Ebelik öğrencileri öl-

çekten 0 ile 14 arasında, Hemşirelik öğrencileri ise, 0 ile 15 arasında puan almıştır.  Ebelik ve Hemşirelik bölümü 

öğrencilerinde umutsuzluğun olmadığı belirlenmiştir. Ölçekten alınan toplam puanlar ve alt boyut puanları ba-

kımından bölümler arasında farklılık bulunamamıştır(p>0.05). (Tablo1). 

Tablo 1. Bölümlere göre öğrencilerin BUÖ /alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları, standart sapmaları ve t testi 

sonuçları

Bölümler N X S t p

Gelecekle 

ilgili duygular

Ebelik 50 0.50 0.99 1.040  0.300

Hemşirelik 58  0.72  1.21

Motivasyon 

kaybı

Ebelik 50  0.96 1.37 0.287 0.775

Hemşirelik 58 1.03 1.32

Gelecekle ilgili 

beklentiler

Ebelik 50 1.22 1.27 0.449 0.654

Hemşirelik 58 1.33 1.22

Toplam 

Umutsuzluk

Ebelik 50 3.10 3.33 0.674 0.501

Hemşirelik 58 3.55 3.58

 Tablo 1’ de görüldüğü gibi, öğrencilerin gelecekle ilgili duygular, motivasyon kaybı ve gelecekle ilgili bek-

lentiler bakımından umutlu oldukları belirlenmiştir.  

Öğrencilerin %85.2’sinin geleceğe umut ve coşku ile baktığı, %70.4’ünün yapmayı en çok istediği şeyle-

ri gerçekleştirmek için yeterli zamanları olduğu, %91.7’sinin kendisi için çok önemli konularda ileride başarılı 

olacağını umduğu, %82.4’ünün geleceğe baktığında şimdikine oranla daha mutlu olacağını umduğu, %88’inin 

geleceğe büyük inancının olduğu ve %90.7’sinin iyi günler beklediği belirlenmiştir.

 Yaşamı boyunca eğitim süreçlerinden geçen, temel eğitim aşamasından sonra yüksek öğretimi de tamam-

layan bireyler, bu süreç içerisinde pek çok güçlükle karşılaşmakta ve bunları aşabilmek için çaba göstermekte-

dirler. Eğitim bireylerin sadece bilgi ve becerilerinin arttırılmasını değil, aynı zamanda yaşama uyum sağlayabil-

me ve karşılaşılabilecek durumlarla baş edebilme gücü  vererek kendilerini geliştirmelerini de sağlar. Eğitimle 

bireyin niteliklerinde, iş bulma olanaklarında, toplumda saygınlığında artış olabilir, böylece insanlar yaşama kar-

şı daha olumlu bakabilirler. Çalışmaya katılan öğrencilerin umutsuzluk puan ortalamaları bakımından, bölüm-

ler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yapılan görüşmelerde, mesleki başarı için kendilerine güvenli 

oldukları, kendilerini geliştirmek için  başarı motivasyonlarının yeterli olduğu ve gelecekte iş bulma beklenti-

lerinin olumlu olduğu gözlenmiştir. Öğrenciler bu konuda fakültede görmüş oldukları eğitim ve öğretimden 

memnun olduklarını, okula başladıkları 1.sınıftan, son sınıfa dek, kendilerine güvenlerinin artmasına yönelik 

öğrenme yaşantıları geçirdiklerini ifade etmişlerdir.

 Görüldüğü gibi, öğrencilerin büyük çoğunluğu geleceğe umut ile bakmaktadır. Gelecekte iş bulma olasılı-

ğının yüksek olmasının, öğrencileri olumlu düşüncelere yönlendirdiği ve umutlu olmalarına katkıda bulunduğu 

söylenebilir. Bu düşünce, onları, zaman yönetimine dikkat ederek, mücadeleci bir ruha sahip olarak, pes etme 

davranışı yerine, değişim ve gelişim bakımından istekli olmalarına neden olmaktadır. O halde, iş bulma bek-

lentilerinin yüksek olmasının, onların geleceğe umutla bakmalarında katkıda bulunduğu söylenebilir. Seçmiş 

oldukları mesleğin, iş bulma kolaylığı ve ekonomik güvenlik sağlamasının, psikolojik durumları üzerinde olumlu 

yönde etkili olduğu belirtilebilir.
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 Bu araştırmalar yolu ile, kendilerine güvenli, hedefl erini belirleyerek onlara ulaşmada sahip oldukları 

olumlu kişilik özelliklerini kullanabilen, kendilerini gerçekleştirebilen, umutlu bireylerin yetiştirilmesine katkıda 

bulunulacaktır.

Umutsuzluk yaratan sosyal olayların çözümlenmesi için çaba harcanmasının yanı sıra, gençlere öğrenilmiş 

çaresizlik veren sorunlar ile baş etme becerileri kazandırılmalıdır. Yeni çalışmalar yolu ile, daha geniş gruplarda 

öğrencilerin umut düzeyleri ile problem çözme becerileri, kaygı vb. çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler incele-

nebilir. Eğitime gerekli önem verilerek her bireyin en üst düzeyde eğitim alması sağlanarak sağlıklı bir toplumun 

oluşumuna katkı sağlanabilir.

Anahtar Sözcükler: Ebelik, Hemşirelik, Öğretim, Umut, Umutsuzluk 
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Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Pedagoji

Rukiye ÇİFTÇİOĞLU TARHAN

Balıkesir Üniversitesi, rukiye_cft@hotmail.com 

Özet

Eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji kavramları son yıllarda eğitimin temelini şekillendirmektedir 

(Burbeles&Berk, 1999). Bu gelişime paralel olarak eleştirel pedagoji ve eleştirel düşünme, eğitim çevrelerinde 

gözde terimler olmaya başlamıştır.   Bunun sonucunda eğitimciler bilgi ve içerik öğretmenin aksine “düşünme 

becerilerini” öğretmeyle ilgilenmeye başlamıştır (Fisher, 2001). Eleştirel düşünme, “bireyin bir bilginin ya da iddi-

anın doğruluğunu, gerçekliğini ve güvenirliğini kanıtlama, bir konu hakkında karar vermede çeşitli kriterlerden 

yararlanma, okuduğu ya da duyduğu bir şeye ilişkin kanıt elde etmeye çalışma, başkalarının iddia ve düşünce-

lerini kabul etmeden önce, onlardan bunu çeşitli dayanaklara göre kanıtlamalarını isteme, açıklık, dürüstlük, 

tutarlılık, doğruluk gibi zihinsel ya da entelektüel becerilerdir” (Özdemir, 2005). Eleştirel düşünme derinlemesine 

düşünmeyi, araştırmayı, ön yargılardan arınık, nesnel olmayı ve sorgulamayı yapısında barındırır. 

John Dewey, Frankfurt Okulu düşünürleri, Paulo Freire, Henry Giroux, Basil Bernstein, Douglas Kellner, 

Gordon Marshall, David Sholle, Michael W. Apple, Peter McLaren, Dugald Williamson gibi bilim adamı ve dü-

şünürlerin temelini oluşturduğu eleştirel pedagoji ise, bireyin özgürleşmesi için bir araç/süreç olarak değer-

lendirilmektedir (Yazgan, 2010). Eleştirel pedagoji, eğitim sorunlarını tartışan bir eğitim yorumu ve özgürlükçü 

pedagoji olarak nitelendirilmekte olup eğitimsel bilgilerden ve kültürel oluşumlardan etkilenmektedir (Yılmaz 

ve Altınkurt, 2011; Burbeles&Berk, 1999). Eleştirel pedagoji, “yaptıklarımızı neden yapıyoruz ve niçin bilinen ge-

leneksel yollarla yapıyoruz? devlet eğitim-öğretimi kimin çıkarına hizmet ediyor? gibi sorulara verilen yanıtlar 

doğrultusunda örgütlenmiş bir olgudur” (Giroux, 2007, 2009; Akt: Yılmaz ve Altınkurt, 2011). 

Eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji savunucuları düşünme ve eylemlerde, zihinsel gelişimde; özgürlü-

ğün artması ve insan olanaklarının genişletilmesinde insanlara yardımcı olmayı amaçlamaktadırlar. Bu amaca 

ulaşmada en büyük sorumluluk, kuşkusuz okullarda ve özellikle öğretmenlerdedir. Bu nedenle öğretmenler 

herkesçe bilinen kabul görmüş gerçekler karşısında öğrencilerin şüpheci olması için yardımcı olmalı ve eleştirel 

nitelikteki hedefl ere başvurmalıdır (Burbeles&Berk, 1999). 

Bilgi toplumuna geçişle beraber eğitimde bireylerin zihinsel yönden gelişmesini sağlayacak, düşünme be-

cerilerini geliştirecek yöntem ve etkinliklere daha fazla yer verilmesi gerektiği görülmüştür. Dolayısıyla eleştire-

bilen, sorgulayabilen ve araştırma yapabilen bireyler yetiştirmek önem kazanmıştır. Bu nedenle eleştirel düşün-

me ve eleştirel pedagoji kavramları da önemli hale gelmiştir. Bu görüşler doğrultusunda, bu çalışmada eleştirel 

düşünme ve eleştirel pedagoji kavramları açıklanarak bu kavramlar arasındaki ilişkilerin ve farklılıkların neler 

olduğu sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmada, eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji kavramları incelenerek bu kavramlar arasındaki iliş-

kiyi ortaya koymak amaçlanmıştır.

Eleştirel düşünme ve eleştir el pedagoji kavramında, eleştirel bir yaklaşımın benimsenmesi bu iki kavra-

mın ortak özelliğidir. Eleştirel pedagoji ve eleştirel düşünme kavramları, program türlerinden daha çok örtük 

programa atıfta bulunmaktadır. Resmi olmayan pedagojik süreçler, öğretmenler tarafından öğrencilere iletilen 

mesajlar, tutum ve değerler örtük programın bir parçasıdır. Eleştirel pedagoji eğitimde ırk, sınıf ve cinsiyet ayrı-

mına karşı çıkmakta; demokrasi, özgürlük kavramlarına da vurgu yapmaktadır. Eleştirel pedagoji toplumsal ve 

politik kavramları dayanak noktası olarak görmektedir (Çev: Eryaman ve Arslan, 2011). Eleştirel pedagoji olgula-

ra daha geniş perspektiften bakarken, eleştirel düşünme olgulara daha dar perspektiften bakmaktadır. Eleştirel 

düşünme bireye odaklanırken, eleştirel pedagoji topluma odaklanmaktadır. Eleştirel pedagoji, bir yöntem değil 

yaşama biçimi ve pedagoji türüdür. Eleştirel düşünme ise beceridir. Bu iki kavram arasındaki en belirgin farklılık 

“pedagoji” ve “beceri” kavramları arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Eleştirel pedagoji sadece sınıf orta-

mıyla sınırlı kalmamakta ve dış dünyayı da kapsamaktadır; çünkü eleştirel pedagoji, teori ile pratiği bütünleş-

tirmeyi amaçlamaktadır. Eleştirel düşünme ise sınıf içi uygulamalara odaklanmakta ve bireysel gelişime önem 
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vermektedir. Eleştirel pedagojide bilgi, diyalog ve sorgulama süreci sonunda şekillenir. Hem eleştirel pedagoji 

hem de eleştirel düşünmede öğretmenlerin ve öğrencilerin süreç içinde işbirliği içerisinde olması önemlidir 

(Etsuko, 2009). Eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji kavramları feminizmin, çok kültürlülüğün ve postmodern 

eleştirilerin parçasıdır. Eleştirel pedagoji ve eleştirel düşünmenin temelinde demokrasi ve objektifl ik kavramı 

vardır. Eleştirel pedagoji kavramı, nesnellik ile öznellik arasındaki diyalektik ilişkiyi sağlamaya çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Düşünme becerileri, Eleştirel düşünme, Eleştirel pedagoji,  
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Gelişimsel/Kültürel Psikoloji ve Çocukluk: Kavramsal Sınırlılıklar

Sabiha BİLGİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi,sbilgi@gmail.com

Özet

Bu bildiri, çocukluk ve eğitim çalışmalarında baskın iki perspektif olan gelişimsel ve kültürlerarası yakla-

sımlarda çocukluğun nasıl kavsamsallaştırıldığı ile ilgilidir. Amacım, gelişimsel/kültürlerarasi bir çerçevede ya-

pılmış olan ve çocuk/çocukluk ile ilgili araştırmalardan aile, okul ve eğitim gibi pek çok diğer farklı konunun ele 

alındıgı çalışmalara uzanan geniş bir literatüre bakmak ve bu literatürün üzerine temellendiği çocuk kavramını 

incelemekdir. Kavramlar insan yaşamının ve düşüncesinin temelini oluştururlar. Herhangi bir sosyal, kültürel ve 

psikolojik fenomeni nasıl anladıgımız onu çalışmak için kullandıgımız kavramlar belirler. Kavramların dünyayı 

anlamlandırmamızda kritik bir önemi vardir; öte yandan, kullanılan kavramlar üzerine pek düşünülmez. Bu yüz-

den de, kavramların araştırma sorularımızın seçimini ve tanımını nasıl belirlediği ve kullandığımız metodolojiyi 

nasıl şekillendirdiği ve bunu yaparken de diğer bir çok olasılığı dışarıda bırakarak bizi nasıl sınırlandırdığı göz-

den kaçar. Bu calışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, pek çok eğitim disiplininin tahakkümü altında olduğu 

gelişimsel ve kültürel perspektifl erde çocukluğun nasıl kavramsallaştırıldığına bakmaktir. İkincisi, bu çocukluk 

kavramının çocuk hakkında nasıl düşünmemiz ve ne tür sorular sormamız gerektiği hakkında nasıl bir çerçeve 

sunduğunu ve diğer soru sorma olasılıklarını dışarıda bırakarak bizleri nasıl sınırlandırdığını incelemektir. 

Thomas Kuhn’nun “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” (1962) adlı çalışmasıdaki daha cok doğa bilimleri üzerinden 

geliştirdiği paradigma tartışması bu bildiri icin önemli bir teorik dayanak olusturmaktadır. Kuhn bu çalışmada 

bilimin bir paradigması olduğundan bahseder. Paradigma o alan içindeki kişilerce paylaşılan varsayımlar, inanç-

lar ve kavramsal perspektifl erdir. Paradigma araştırmacıya araştırma sorularının ya da problemlerinin tanımı ve 

bunların nasıl çalışılacagını belirler. Kuhn’na göre bilimde her zaman o paradigmanın temellerine meydan oku-

yan ya da onları sarsan bir anomali vardir. Öte yandan, bilim sürekli olarak bu anomaliyi ihmal eder ve her şeyin 

yolunda gittigi yani varolan paradigmanin herhangi bir tehditle karşılaşmadığı ya da en azından karşılaşmadıgı-

nı düşündüğü yöne gider. Bu bildiride amacım gelişimsel ve kültürel perspektifl ere birer padigma olarak yakla-

şarak bu perspektifl erde çocukluğun nasıl kavramsallaştıtıldığını incelemektir. Öte yandan, bildiride tartışılacağı 

gibi bu iki perspektif radikal bir şekilde birbirinden farklılışan yaklaşımlar değildir.  Tersine, bu iki perspektif pek 

çok noktada örtüşmekte ve benzer “anomalilikler” tarafından sarsılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Çocukluk, Gelişimsel psikoloji, Kültürel psikoloji, Gelişimsel ve kültürel yaklaşım
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Öğrencilerin  Kişisel Motivasyonları  İle Genel Başarıları   Arasındaki  

İlişkinin  Değerlendirilmesi

Saba YALÇIN
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Ankara Üniversitesi ,acikgoz_inci@hotmail.com

Özet  

Zeka, genel bir zihin gücüdür(Baymur,2004,s.246). Kişinin çevresine uyumunu sağlayan, soyut bir yete-

nektir. Bu  konuda pek çok tanım yapılmasının nedeni, zekanın sadece tek bir yetenekle kendini göstermemesi, 

aksine farklı becerilerden oluşan kapsamlı bir özellikte olmasıdır(Konrad ve Hendil,2001,s.41).Duygu, nesne, kişi 

ya da olayların bireylerin iç dünyasında yarattığı izlenimlerdir, çevre ile etkileşim sonucu oluşur. Kişiliğin teme-

linde yer aldığından davranışlar üzerindeki etkisi çok önemlidir(Yalçın,2011,s.155). Duygusal zeka ise duyguları 

ve sezgileri etkili şekilde ifade etmeye yönelik olarak yönetmek, insanlar arasında uyum yaratmak için duyguları 

kullanmaktır (Toktamışoğlu,2003,s.79). Psikoanaliz alanındaki çalışmaları ile tanınan psikolog Eric Erikson, duy-

gusal zekayı, kişiliğin çeşitli yönlerini başarılı bir şekilde bütünleştirme yeteneği olarak tanımlayarak, benlik bü-

tünlüğü olarak adlandırır(James,1997,s.221).Bu kavramın önemli bir boyutu olan kişisel motivasyon,.iyimserlik 

ve mutluluk gibi özellikleri kapsar (Yılmaz,2007,s.31). Bu duygular, kişinin kendine ve hayata olumlu bakış tarzını  

sosyal yetkinliği ve başarıyı getirir. İyimserlik, hayatın daha güzel yönlerini görebilmek, pozitif düşünebilmek, 

mutluluk, kendi ile başkalarıyla, genel yaşamla ilgili hoşnut olma durumudur. Duygusal zeka ile kişilerarası ilişki-

ler arasında olumlu  ilişki bulunmaktadır (Erginsoy,2002).

Mutluluk çaba ister, kişi içten istediğinde kendiliğinden gelen, doğru seçimdir. Mutluluğa ulaşmak, kişinin 

olaylara bakış tarzında değişim gerektirir. Olumlu düşünceler ve mutluluk için değişimi hedefl eyen çalışmalar 

tekrar edildiğinde, olumsuz düşünceler kendiliğinden azalır (Yalçın,2010,s.15). Kişilerin kendilerine ve başka-

larına ait duyguları tanıması, anlaması, ifade etmesi, duygularını düzenleyerek, yaşama yansıtabilmesi, sosyal 

becerileri güçlendiren, mutluluğu oluşturan ve toplumsal gelişime katkıda bulunan bir süreçtir. 

 Eğitim, bu süreci önemli şekilde etkileyen ve bu değişime yön veren unsurların başında gelir. Dolayısıyla 

geleceğe yön verecek olan öğrencilerin, duygularını tanıma ve kullanma yeterliliğine sahip olabilmeleri, ken-

dilerini gerçekleştirmede ve sorunlarının çözümünde rol oynayarak, başarılı olmalarını sağlar. Öğrencilerin bir 

hedef doğrultusunda duygularını yönlendirerek, karşılaşılan sorunlar karşısında yılmama durumlarının başka 

bir deyişle  mücadele gücüne sahip olmalarının eğitimdeki önemi nedeniyle, kişisel motivasyonları ile başarıları 

arasındaki ilişkinin  anlamlandırılması yararlı ve gereklidir. 

Öğrenci başarısının ve eğitimdeki verimin güçlendirilmesi için okula yeni başlayan birinci ve mezun olma-

ya hazırlanan  son sınıf hemşirelik bölümü öğrencilerinin kişisel motivasyonları ile genel başarıları arasındaki 

farklılıkları görebilmektir. 

Çalışmada Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Hemşirelik Bölümü 1.sınıf ve 4. sınıfında öğ-

renim gören toplam160 öğrenciye araştırmacılar tarafından geliştirilen, 25 sorudan oluşan Siz ve Geleceğiniz 

ölçeği(SGÖ) uygulanmış ve öğrencilerin, kişisel motivasyonları ile, genel başarı ortalamaları karşılaştırılmıştır. 

SGÖ Ölçeği   Oldukça Az, Az, Orta, Çok, Oldukça Çok olmak üzere 5’li likert tipi bir ölçektir. Olumlu 21 maddenin 

seçenekleri  0, 1, 2, 3 ve 4 olarak, olumsuz 4 maddenin seçenekleri de tersten 4,3,2,1,0 olarak puanlanmaktadır.

Ölçekten alınabilecek puan aralığı 0-100 arasındadır.Ölçek puan aralıkları 0-44 mutsuz- negatif düşünme, 

45-70 orta düzeyde mutlu, 71-84 mutlu- pozitif düşünme, 85-100 kendini yönetme olarak belirlenmiştir. Cron-

bach alfa katsayısı 0.82 bulunmuştur. Bu da ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistik, ki-kare testi, korelasyon ve sınıfl ar arasındaki farklı-

lıkları belirleyebilmek için bağımsız gruplarda t-testi, kişisel motivasyon ile genel başarı ortalamaları arasındaki 

farklılıkları saptamak için de bağımlı gruplarda t-testi kullanılmıştır.
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Ölçekten alınan puan ortalamaları ve standart sapmaları 70.39±11.21 dir. 1. ve 4.sınıf Hemşirelik bölümü 

öğrencilerinin sırasıyla puan ortalamaları ve standart sapmaları ise, 70.19±12.06, 70.71±9.81 dir. Ölçekten alınan 

puanlar bakımından 1. ve 4.sınıf öğrencileri arasında farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Öğrencilerin genel başarı 

ortalamaları 2.65, standart sapmaları 0.46’dır. 1.  ve 4.sınıf  öğrencilerinin sırasıyla genel başarı ortalamaları ve 

standart sapmaları ise, 2.53±0.48, 2.83±0.38 dir. Genel başarı ortalamaları bakımından 1. ve 4.sınıf öğrencileri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0.05).(Tablo 1).

Tablo 1. Sınıfl ara göre öğrencilerin kişisel motivasyon ile genel başarı puan ortalamaları, standart sapmaları ve 

bağımsız gruplarda t testi sonuçları

Sınıfl ar N X S t p

Kişisel 

Motivasyon 

1.sınıf 98 70.19 12.06 0.283 0.778

4.sınıf 62 70.71 9.81

Genel

Başarı

Ortalamaları

1.sınıf 98 2.53 0.48 4.078 0.000

4.sınıf 62 2.83 0.38

1. ve 4. sınıfl arın her ikisinin de  kişisel motivasyonları  ile genel başarı ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir(p<0.05).(Tablo 2).

Tablo 2. Sınıfl ar içinde öğrencilerin kişisel motivasyon ile genel başarı puan ortalamaları, standart sapmaları ve 

bağımlı gruplarda t testi sonuçları

Sınıfl ar N X S t p

1.sınıf  Kişisel 

motivasyon

98 70.19 12.06 55.21 0.000

Genel Başarı 

Ortalamaları

98 2.53 0.48

4.sınıf Kişisel 

motivasyon

62 70.71 9.81 54.50 0.000

Genel Başarı 

Ortalamaları

62  2.83 0.38

Toplam Kişisel 

motivasyon

160 70.39 11.21  76.13 0.000

Genel Başarı 

Ortalamaları

160 2.65 0.46

Öğrencilerin kişisel motivasyonları ile genel başarı ortalamaları arasında bir ilişki olup olmadığını belir-

leyebilmek için korelasyon analizine bakılmış, aralarında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=-0.064, p>0.05). 

1. sınıfl arın kişisel motivasyonları  ile genel başarı ortalamaları arasında r=0.035’lik pozitif yönde zayıf bir ilişki 

bulunurken,4. sınıfl arda bu yönden r=-0.118’lik negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür(p>0.05).  

Genel başarı ortalaması 2’nin altında olan öğrenciler başarısız kabul edilmekte ve dersleri tekrar alma-

ları gerekmektedir. Bu nedenle başarı ortalamaları  1-1.99, 2-3.49, 3.5-5 olarak sınıfl andırılmış ve olayları al-

gılama tarzları da mutsuz- negatif düşünme, orta düzeyde mutlu, mutlu- pozitif düşünme, kendini yönetme 

biçiminde alınarak olayları algılama tarzları ile başarı arasındaki farklılık için ki-kare testine bakılmıştır. Bu şekil-

de sınıfl andırıldığında, 1.ve 4.sınıfl arın olayları algılama tarzları ile genel başarıları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır(p>0.05). Ancak 1.sınıfl ardan 5 öğrencinin mutsuz olduğu, 1’inin(%8.3) başarı ortalamasının 

1-1.99 arasında, 4’ünün(%4.8)  başarı ortalamasının da 2-3.49 arasında olduğu görülmüştür. 1.sınıf öğrencileri-

nin genel başarı ortalaması %12’sinin 1-1.99, %86’sının 2-3.49 , %2’sininde 3.5-5 arasındadır. %5.1’inin mutsuz-

negatif düşünme, %44.9’unun orta düzeyde mutlu, %41.8’inin mutlu-pozitif düşünme, %8.2’sininde kendini yö-

netme eğiliminde olduğu saptanmıştır. 4.sınıfl arda mutsuz olan ve başarı ortalaması 2’nin altında olan öğrenci 
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bulunmamaktadır. 4.sınıf öğrencilerinin genel başarı ortalamaları  60’ının(%97)   2-3.49 arasında, 2’sinin(%3) de 

3,5-5 arasında olduğu ve  %50’sinin orta düzeyde mutlu, %42’sinin mutlu-pozitif düşünme, %8’inin de kendini 

yönettiği belirlenmiştir.

Ne kadar mutlusunuz? sorusuna 1.sınıfl arın % 4.1’i oldukça az, %7.1’i az, %54.1’i orta, %22,5’i çok, %12.2’si 

oldukça çok; 4.sınıfl arın ise %1.6’sı oldukça az, %1.6’sı az, %40.3’ü orta, %35,5’i çok, %21’i oldukça çok mut-

lu olduklarını ifade etmişlerdir. Mutlu olma bakımından 1.sınıfl arla 4.sınıfl ar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur(p<0.05). Hedefl ere ulaşırken sahip olunan nitelikler; güvenilirlik, tutarlılık, sorumluluk ve düzenli-

lik bakımından 1.ve 4.sınıfl ar arasında, anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir(p<0.05).

Kişiliği belirleyen bu özellikler, kendini yönetme bakımından önemli olup, bu durum  motivasyonu güçlen-

diren önemli bir unsurdur. Dördüncü sınıf öğrencilerinin, mutlu olmaları, olayları pozitif algılamalarına, birinci 

sınıfl ara göre kendilerine daha çok güvenmelerine bu nedenle kişisel motivasyonlarının yüksek olmasına bağla-

nabilir. Bu durum gelişim özellikleri ve yaşadıkları eğitim-öğretim sürecinde kazanmış oldukları olumlu davranış 

değişiklikleri ile  açıklanabilir.

Anahtar Sözcükler: Kişisel Motivasyon, Başarı, Mutlluluk.
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İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Öz Düzenleyici 

Stratejileri Kullanımı

(Gaziantep İli Örneği)

Saliha ÖZKAN

Gaziantep Üniversitesi, s_ozdemir01@hotmail.com

Özet

Öğrenmenin giderek bireyselleştiği günümüzde bireylerin kendi öğrenme etkinliklerini planlamaları ve 

öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek üzere strateji ve teknikler kullanarak süreçte aktif bir rol almaları beklen-

mektedir.Buna bağlı olarak “öğrenmeyi öğrenme, aktif öğrenme” kavramlarının ön plana çıkmasıyla “öz düzenle-

yici öğrenme” de literatürdeki yerini almıştır. Albert Bandura’nın Sosyal Bilişsel Öğrenme  kuramına dayanan “öz-

düzenleme”, insanların kendi davranışlarını kontrol edebilme yeteneğine sahip olmalarıdır (Senemoğlu,2012). 

Pintrich, (2000) tarafından “Öğrencilerin, kendi öğrenme hedefl erini belirledikleri, bilişlerini, motivasyonlarını ve 

davranışlarını düzenlemeye çalıştıkları, hedefl eri ve çevrelerindeki bağlamsal özellikler tarafından yönlendirilip 

sınırlandırıldıkları, aktif ve yapıcı bir süreç” olarak tanımlanan özdüzenleme” öğrenicilerin öznel çabalarıyla ba-

şarıya ulaşmalarında önemli bir etkendir. (Akt.Çiltaş,2011)  

Ülkemizde yazma becerisinin kazanımlarına ulaşmada görülen yetersizlikler bireylerin yazma etkinlikle-

rinde planlı bir biçimde ilerlemesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalarda farklı kademelerde 

eğitim gören bireylerin yazmaya karşı olumsuz tutum içerisinde olduğu tespit edilmiş, bunun nedeni olarak  

yazma sürecinde yaşanan başarısızlıklar gösterilmiştir. (Coşkun,2005; Temur, 2001)  Bu durumda  yazma süre-

cinde başarıya ulaşmada kişinin kendi öz düzenleme süreçlerini ortaya koyması ve yazma sürecini bu stratejiler 

çerçevesinde yönlendirmesi gerektiği söylenebilir. Zimmerman ve Risemberg’in (1997) öz düzenlemeye dayan-

dırdıkları  modelde yazma sırasında bilişsel süreçlerin, duyuşsal, davranışsal ve çevresel süreçler ile etkileşim ha-

linde olduğu vurgulanmakta, bu nedenle, optimum performans sağlayabilmek için öğrenenin tüm bu süreçleri 

kontrol edebilmesi gerekli görülmektedir.(Akt.Özbay, 2008) 

Bu çalışmayla bireylerin özdüzenleyici süreçleri kullanarak etkili bir yazma becerisi kazanabileceği dolayı-

sıyla yaşamı boyunca farklı alanlarda kendini etkin bir şekilde  yazılı olarak  ifade edebileceği düşüncesi temel 

alınmıştır. Özellikle ilköğretimde görev yapan sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bu araştırmadaki bulgulardan ya-

rarlanarak daha etkili bir eğitim–öğretim süreci planlamaları, yazma alanındaki hedefl ere daha kolay biçimde  

ulaşmaları beklenmektedir.

Çalışmanın amacı, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin, Türkçe dersi yazma etkinliklerinde  özdüzenleyici  stra-

tejileri hangi aşamalarda, ne kadar kullandıklarını inceleyerek,  bu stratejilerin farklı değişkenler üzerindeki etki-

lerini belirlemektir.Bu doğrultuda şu sorulara yanıt aranmıştır:

1. Öğrenciler Türkçe dersi yazma etkinliklerinde, öz düzenleyici stratejileri yazma sürecinin hangi aşa-

masında kullanmaktadırlar?

2. Öğrencilerin yazma etkinliklerinde öz düzenleyici stratejileri  kullanımı cinsiyete göre anlamlı bir fark-

lılık göstermekte midir ?

3. Öğrencilerin yazma etkinliklerinde öz düzenleyici stratejileri  kullanımı yazma becerisindeki  başarı-

nın anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

4. Öğrencilerin öz düzenleyici strateji kullanımı ile Türkçe dersi başarısı arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır?

Çalışmada araştırma modeli olarak  ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır.Araştırmanın evrenini 2011-2012 

Eğitim Öğretim yılında Gaziantep ili Şehitkamil ilçesindeki  ilköğretim okullarında öğrenim gören  8. Sınıf öğ-

rencileri oluşturmaktadır.Araştırma kapsamında 6 ilköğretim okulunda uygulama yapılmıştır.Araştırmaya basit 

seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 141’i kız 93’ü erkek olmak üzere 234 öğrenci katılmıştır 



189

Bildiri Özetleri

Araştırmanın amacı doğrultusunda, Özbay(2008) tarafından geliştirilen “Yazma Stratejileri Ölçeği” ve öğ-

rencilerin yazılı anlatım  becerilerinin değerlendirildiği “Yazma Becerileri  Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. 

Yazma Stratejileri Ölçeği(YSÖ) :

Öğrencilerin yazma etkinlikleri sırasında kullandıkları stratejileri belirlemek üzere “yazma öncesi, yazma 

sırasında ve yazma sonrası” boyutlarından oluşan 30 maddelik, likert tipi 5 ‘li derecelendirme özelliğinde bir 

ölçek kullanılmıştır. 

Yazma Becerileri Değerlendirme Formu: 

Form iki bölümden oluşmaktadır.İlk bölümde öğrencilerin okulu, cinsiyeti, 1. Dönem Türkçe ders notu gibi 

kişisel bilgileri sorulmuş, ikinci bölümde ise öğrencilerden bir kompozisyon yazmaları istenmiştir.

Toplanan veriler SPSS 15.0 paket programıyla analiz edilmiştir.Ölçekte verilen cevapların frekans dağılım-

ları,  ortalama ve standart sapma hesaplamaları yapılmış, özdüzenleyici strateji kullanımı ile farklı değişkenler 

arası ilişkilerin tespiti için t-testi, regresyon analizi ve basit korelasyon tekniklerinden yararlanılmıştır.Yazma Be-

cerileri Değerlendirme Ölçeği’ndeki kompozisyonlar ise  araştırmacı  tarafından dereceli puanlama anahtarı ile 

puanlanmıştır.

Araştırmanın her bir problem cümlesine yönelik istatiksel yöntemlerle veri analizi yapılmıştır.İlk olarak öğ-

rencilerin  YSÖ’ye verdikleri cevaplar her boyut için ayrı ayrı toplanmış puanların aritmetik ortalama ve standart 

sapmaları belirlenerek öğrencilerin hangi aşamada ne kadar strateji kullandığı belirlenmiştir.

Tablo1. Öğrencilerin Yazma Aşamalarında   Kullandıkları Öz Düzenleyici  Strateji Ortalamaları  

Yazma Aşamaları

Yazma öncesi  28,4 6,24

Yazma sırasında 46,2 10,0

Yazma sonrası 33,9 6,54

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin yazma etkinliklerinde öz düzenleyici stratejileri = 46,2 toplam puan 

ortalamasıyla en çok  “yazma sırasında”  kullandıkları görülmektedir.

Öğrencilerinin yazma etkinliklerinde öz düzenleyici stratejileri  kullanımının cinsiyete göre farklılık göste-

rip göstermediği bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir

Tablo 2. Öğrencilerin Öz düzenleyici Stratejileri Kullanımının Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet N S sd t p

Kız 141 112.75 19,31 232 3,71

Erkek 93 102,48 22,22

t(232)= 3.71,  p<.01  

Tablo 2’ye göre yazma etkinlikleri sırasında kız öğrencilerin (= 112.75), erkek öğrencilere göre (= 102.48) 

daha fazla  öz düzenleyici strateji kullandığı görülmektedir. 

Öğrencilerin öz düzenleyici stratejileri kullanımları ile yazma alanındaki başarı arasında anlamlı bir ilişki 

olup olmadığını belirlemek için YSÖ’den alınan puanlarla kompozisyonlardan  aldıkları puanlar arasındaki ilişki 

regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. Öğrencilerin Strateji Kullanımının Yazma Becerisi Başarısına Yönelik Regresyon Analizi

Bağımsız β Standart R R2 Standardize t F p

Değişken Hata B edilmiş β

Strateji ,569 ,073 ,453 ,206 ,453 7,747 60,015 ,000

Kullanımı

Tablo 3’ e göre elde edilen regresyon denkleminin  N=234    F= 60,015,  p<0,01 düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir.Buna göre yazma becerisindeki akademik başarıya ilişkin toplam varyansın %20’sinin öğrencile-

rin yazma stratejileriyle açıklandığı ifade edilebilir.

Araştırmanın dördüncü alt problemine yönelik öğrencilerin süreçte kullandıkları strateji puan toplamları 

ile 1. Dönem Türkçe ders notu arasındaki ilişki Pearson Korelâsyon Katsayısıyla incelenmiş ve  r= 0.534  p<.01 

değerleri bulunmuştur.Buna göre öğrencilerin yazılı anlatımda öz düzenleyici strateji kullanımları ile Türkçe der-

si notları arasında pozitif yönde, orta düzeyde, anlamlı  ilişki tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda toplanan verilerin istatiksel analiziyle elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, öğren-

cilerin yazma etkinliklerinde öz düzenleyici stratejileri daha çok“yazma sırasında” kullandıkları tespit edilmiştir. 

Cinsiyet değişkenine göre ise öğrencilerin yazma sürecinde düzenleyici stratejileri kullanma düzeyinin   kız öğ-

rencilerin lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum, kız öğrencilerin kendi öğrenme süreçle-

rini düzenlemede, erkek öğrencilerden daha gelişmiş olduğunu ortaya koymaktadır.  Zorbaz (2010) tarafından 

yapılan çalışmada benzer sonuçlar alınmıştır. Öğrencilerin yazma etkinliklerinde strateji kullanmalarının  yazma 

alanında başarının anlamlı  bir  yordayıcısı olduğu  ortaya konmuştur. Ayrıca öğrencilerin Türkçe dersi 1. Dönem  

karne notlarına göre öz düzenleyici süreçleri kullanım düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur.Burada ortaya çıkan anlamlı ilişkiden Türkçe dersi  karne notu yüksek olan öğrencilerin öz düzen-

leme stratejilerini kullanarak öğrenme süreçlerinde hedefl er belirleme, hedefe uygun davranışlar geliştirme ve 

sürecin sonunda değerlendirme yapma yeteneklerinin daha gelişmiş olduğu söylenilebilir. Üredi ve Üredi(2005) 

tarafından yapılan araştırma sonuçları da aynı doğrultudadır.Sonuç olarak yazma süreçlerinde öğrencilerin aktif 

olduğu, kendi öğrenmeleri için hedefl er belirleyebildikleri, performanslarını değerlendirebildikleri ve etkinlik 

sonrasında ortaya çıkan duruma göre çabalarını yönetebildikleri öz düzenleyici stratejilere  yer verilmesi gerek-

tiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Özdüzenleme, Yazma becerisi, Türkçe dersi
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İlköğretim 5. Sınıfl arda Öğrenen Organizasyonlar Yaklaşımı İle Takım Halinde 

Öğrenme Uygulamaları 

Sevim AŞİROĞLU

 İnönü Üniversitesi 

Özet

Öğrenen bir organizasyon: ‘İstedikleri sonuçları elde etme kapasitelerini sürekli olarak geliştiren bir insan 

grubudur. Buna göre öğrenen organizasyonun iki yönü vardır: Birisi ne elde etmek ya da yaratmak istediği-

mizi bilmektir. İkincisi ise vizyonumuz doğrultusunda hareket edebilme yeteneğimizi sürekli geliştirebilmektir’ 

(Senge, 2007). “Öğrenen organizasyon arzu ettikleri ortak geleceğe ulaşmak için hem birlikte hem de birey olarak 

kendilerini sürekli olarak geliştiren bir insan grubudur” (Çalkavur, 2006).

Geleceğin okulu öğrenen okuldur. Öğrenen okul kendini sürekli tanımaya, deneyimlerden yararlanmaya, 

iç ve dış çevre koşullarını göz önünde tutarak ve sürekli dönütler alarak kendini yenileştirmeye çalışan bir orga-

nizasyondur (Töremen, 2001).

Takım Halinde Öğrenme Disiplini, takım üyeleri arasındaki farklılıkları bir zenginlik haline getirme, takımın 

dışında kalanların desteğini sağlama, birlikte düşünme, uygulama ve bireysel sonuçlardan çok daha büyük-ka-

lıcı sonuçlar elde edebilme becerilerini içerir (Çalkavur, 2006).

Öğrenen organizasyonların 5 disiplini vardır. Bunlar düşünsel (zihinsel) modeller, kişisel yetkinlik, paylaşı-

lan vizyon, takım halinde öğrenme, sistem düşüncesi’dir (Senge, 2007).  Düşünsel Modeller, hayata bakışımızın, 

varsayım ve inanışlarımızın ilişkilerimiz, karar ve eylemlerimiz üzerindeki etkilerini görebilmek ve bunlar üzerine 

konuşabilmektir. Kişisel Yetkinlik Disiplini, kendi hayatımıza bir sanatçının eserine yaklaştığı gibi yaklaşmamız, 

yaşamımızı bir oya gibi işlememizdir. . Kişisel vizyon, nasıl kişinin kafasında ve yüreğinde taşıdığı resimlerse; 

paylaşılan vizyonlar da aynı şekilde bir organizasyonun her tarafındaki insanların taşıdıkları resimlerdir. Takım 

Halinde Öğrenme Disiplini, takım üyeleri arasındaki farklılıkları bir zenginlik haline getirme, takımın dışında ka-

lanların desteğini sağlama, birlikte düşünme, uygulama ve bireysel sonuçlardan çok daha büyük-kalıcı sonuçlar 

elde edebilme becerilerini içerir. Sistem Düşüncesi, resmin bütününü görmemize birlikte düşünmemize yardım-

cı olan düşünce sistemidir.

“Okul hayatın kendisi olmalıdır” düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerin küçük yaşlarda öğrenen organi-

zasyon yaklaşımı ile tanışması onlar için önemli bir yaşam tecrübesi olabilir. Bu amaçla 3. sınıftan itibaren öğre-

nen organizasyon eğitimi alan 5. Sınıf öğrenci takımlarının çalışmalarının değerlendirilmesi, 5. sınıf seviyesi için 

bundan sonra yapılacak benzer uygulama ve araştırmalara yol gösterebilir.

Bu araştırma, Özel Sanko İlköğretim okulunda öğrenen organizasyon yaklaşımına göre çalışan, 2011-2012 

Eğitim-öğretim yılında 5. sınıfl arda öğrenim göre 8’er kişilik 2 öğrenci takımının uygulama sonuçlarını değerlen-

dirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma problemleri aşağıdaki gibidir:

1. 5. sınıf öğrencilerinin takım çalışmalarında  öğrenen organizasyon yaklaşımını nasıl kullanmıştır?

2. Öğrenen organizasyon eğitimini veren öğretmenlerin görüşleri nasıldır?

3. 5. sınıf öğrencilerin gerçekleştirdikleri takım çalışması ile ilgili görüşleri nasıldır?

4. Öğrencilere takım çalışması öncesi verilen öğrenen organizasyon eğitimi ile ilgili öğretmenler görüş-

leri nelerdir?

Araştırma betimsel bir çalışma olup, nitel yöntemle veri toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden du-

rum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. “Nitel yöntem, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri top-

lama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır” (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39). Durum çalışması; 

bir sınıf, bir mahalle, bir örgüt gibi doğal bir çevre içinde gerçekleştirilen ve tümel bir yorumu hedefl eyen nitel 
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bir yöntemdir (Yıldırım & Şimşek, 2008: 201). Bu araştırmada öğrenen organizasyon yaklaşımına göre çalışan 

öğrenci takımları ile ilgili derinlemesine bir araştırma yapmak istendiği için nitel yöntem kullanılmıştır. 

Çalışma grubunu 2011–2012 eğitim öğretim yılında Özel Sanko ilköğretim okulun 5. sınıfl ardaki 8’er ki-

şilik 2 takımdır. Bu öğrenciler 3. sınıftan itibaren haftada bir saat “öğrenen okul” adı altında okul öğretmenleri 

tarafından geliştirilen bir ders almıştır. Çalışma grubuna seçilen iki takıma araştırmacı tarafından takım koçlu-

ğu yapılmıştır. Kendilerine “Muhafızlar” adını veren takım okul eşyalarını doğru ve amacına uygun kullanma 

konusunda öğrencileri bilinçlendirmek, kendilerine “Oyunbozan” adını veren takım ise okul bahçesi dışındaki 

alanlarda oyun tasarlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler ortak amaç doğrultusunda ger-

çekleştirmeye çalıştıkları etkinliklerinde, öğrenen organizasyon disiplinini kullanmışlardır.

Veri toplama tekniği olarak doküman inceleme ve anket teknikleri bir arada kullanılmıştır. Öğrenci görüş-

leri açık uçlu sorulardan oluşan anketle alınmıştır. Öğrencilerin, öğrenen organizasyon yaklaşımına uygun olarak 

ortaya koydukları takım çalışmalarını belirlemek için öğrencilerin takım olarak yazdıkları toplantı notları kulla-

nılmıştır. Öğretmen görüşleri ise yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile birebir görüşmelerle alınmıştır.

Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde hem betimsel analiz hem de içerik analizi yaklaşımı bir 

arada kullanılmıştır. Betimsel analiz, araştırmanın kavramsal ve kuramsal yapısının önceden açık bir biçimde 

belirlendiği araştırmalarda kullanılan bir analiz yöntemidir. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen birey-

lerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 

2006). Araştırmada öğretmen görüşleri içerik analizi ile öğrenci takım toplantısı notları ise betimsel analizle 

incelenmiştir.

Öğrenci takımlarının 2011-2012 öğretim yılı boyunca takımca yaptıkları toplantı dokümanları incelendi-

ğinde her iki takımda da ortak vizyon etrafında çalışmışlardır. Ortak vizyonlarını gerçekleştirmek için yaptıkları 

toplantılarda aralarında tartıştıkları, öğrencilerin birçoğunun söz hakkı aldığı görülmektedir. Liderlik görevi için 

bazı öğrenciler isteksiz kalmıştır. Fikir üretirken zaman zaman sıkıntılar yaşamışlardır. Neden-sonuç ilişkisi belir-

leme konusunda uzun bir müddet çalışmışlardır. Öğrenciler yaptıkları her toplantıdan bir önceki göre takım için 

birlikte çalışma fikrini benimsemişlerdir. Her iki takımda da veri toplama yollarını kullanmışlardır.

Öğretmenlerin öğrencilere verilen öğrenen organizasyonlar eğitimi ile ilgili görüşleri olumlu yöndedir. Öğ-

retmen bu eğitimin nota dayalı olmaması ve öğrencilerin kendini bireysel olarak tanıyıp, geliştirmesine imkân 

tanıdığı için öğrenciler tarafından çok sevildiğini ifade etmişlerdir. Öğrenen organizasyonlarla ilgili bazı kavram-

ların verilirken, kavram ismi kullanılmadan hissederek ve yaparak öğrenmelerinin daha etkili olacağını vurgu-

lamışlardır.

Anahtar Kelimeler : Öğrenen organizasyon yaklaşımını ,Öğrenci takımları,5.sınıf öğrencileri
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İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Sınıf Düzeyine ve Cinsiyete 

Göre İncelenmesi

Seval FER

 Trakya Üniversitesi,seval.fer@gmail.com 

Derya KUŞ 

Yıldız Teknik Üniversitesi ,deryakus@hotmail.com 

Semra AKYOL 

Marmara Üniversitesi, semra__akyol@hotmail.com 

Özet

Öğrenme, çevreyle etkileşim sonucunda meydana gelen içsel ve bireysel bir süreçtir. Geleneksel öğretim-

de, öğrenme ortamını dolayısıyla öğrenme sürecini etkileyen çok sayıda kontrol dışı uyarıcıya rağmen öğrenci-

lerden eşit yoğunluktaki bilgileri benzer yollarla öğrenmeleri beklenir. Oysa birçok eğitimcinin katıldığı görüş, 

öğrencilere bireysel, kendi öğrenme yollarına uygun ortamlar sunmanın, öğretimi daha kalıcı ve etkili kıldığıdır. 

Öğrenmeyi etkileyen yaş, cinsiyet, ön bilgiler, çevresel faktörler gibi bireysel özelliklerin yanında bireyin öğren-

me yollarını işaret eden öğrenme stilleri önemli bir bireysel özellik olarak görülmektedir. Öyleyse öğrenme stili 

nedir? Öğrenme stili öğrenenin öğrenme ortamına ilişkin algı, ilişkilendirme ve tepki verme özellikleridir; diğer 

bir ifadeyle, bireyin bilgiye ulaşmada, işlemede ve korumada kullandığı kendine özgü olan tarzıdır (Cano-Garcia 

& Hughes, 2000; DeBello, 1990). Öğrenme stili öğrenenin tercih ettiği bilgi işleme biçimidir (Mayer, 1987). Birey-

ler stillerini kullanmada bir ölçüde esnek davranırlar ve belirli bir durumda kendilerini gerekli olan stile adapte 

etmeyi denerler (Zhang & Sternberg, 2000). 

Öğrenme stilini etkileyen bir değişken olan cinsiyete yönelik araştırma bulgularını incelemekte yarar var-

dır. Cinsiyetin öğrenme stilleri üzerinde etkili olduğunu bulgulayan araştırmalar kadar etkili olmadığını ortaya 

koyan araştırmalar da mevcuttur. Örneğin kimi araştırmalara göre (Bkz. Bishop 2008, Çubukçu 2005, Dinç ve 

Bal 2008, Fer 2005,  May Leng & Maarof 2009, Tucker 1999, Yıldızlar 2010) cinsiyet öğrenme stilleri üzerinde 

doğrudan etkilidir. Hogg ve Vaughan’a (2007, 387) göre ise eğer gerçekten varsa davranış farklılıkları cinsiyet-

ten değil, rol dağılımından kaynaklanır, çünkü geleneksel olarak erkekler ve kadınlar toplumda farklı rollere 

sahiptir. Sternberg’in (2009) de ifadesiyle kültür de cinsiyetler için farklı ödül sistemleri oluşturarak stil farklılığını 

pekiştirebilir. Erkeklerde kural koyan, bağımsız, yenilikçi ve bütüncül bir tarzın, kadınlarda kurala uyan, bağım-

lı, muhafazakâr ve detaycı bir tarzın ödüllendirilmesini uygun gören bir kültürün kadını ve erkeği de benzer 

yönde sosyalleşir. Bu durum evde ailenin, okulda öğretmenin yetiştirme tarzıyla doğrudan veya dolaylı olarak 

öğrencinin düşünme ve öğrenme stillerini de şekillendirir. Öte yandan öğrenme stili tercihinin cinsiyete göre 

farklılaşmadığını bulgulayan araştırmalara da rastlanmaktadır (örn: Cilliers & Sternberg akt. Kaya, 2009, Çubukçu 

2004, Duman ve Çelik  2011, Grigorenko & Sternberg 1997, Khasawneh, 2011, Zhang 2002.

Yukarıda da sunulan araştırmalardan da anlaşılacağı gibi, cinsiyet değişkeninin öğrenme stiline etkisine 

yönelik bulguların karmaşık olduğu gözlenmektedir. Ek olarak, bu araştırmaların daha çok üniversite öğrenci-

leri veya öğretmen adaylarıyla yapıldığı ve sınıf düzeyinin bir değişken olarak ele alınmadığı görülmüştür.  Öte 

yandan, Curry’nin (1990) de ifade ettiği gibi, öğrenme stillerinin; ders programları, öğretim yöntemleri, değer-

lendirme yöntemleri ve öğrenciye rehberlik etme konularında iyileştirme işlevleri bulunur. Öyleyse,  ilköğretim 

öğrencilerinin öğrenme stillerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre incelenmesi ihtiyacından söz edilebilir. 

Çalışmada, ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin sınıf düzeyine ve cinsiyete göre in-

celenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda cevap aranan sorular şunlardır: İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğ-

rencilerinin öğrenme stilleri (1) sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? (2) cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?

Araştırma betimsel araştırma kapsamındaki genel tarama modeliyle yapılmıştır Veri toplama aracı “Bütün-

cül ve Detaycı Öğrenme Stili Ölçeği”dir. Ölçek, Sternberg ve Wagner’in (1992, akt. Sternberg, 1997) “Düşünme 

Stilleri Envanteri”nden yararlanılarak Fer (2007) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte kişinin öğrenme sırasında kul-
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landığı öğrenme stilleri bütüncül ve detaycı olmak üzere ikiye ayrılır. Ölçek, tamamı olumlu cümle formatında 

yazılmış olup stil türlerinin her birinde 12’şer madde olmak üzere toplam 24 maddeden oluşur. Ölçeğin 1-12. 

maddeleri bütüncül stile, 12-24. maddeleri  detaycı stile aittir. Ölçek ‘bana hiç uygun değil’ için 1 puan, ‘bana çok 

az uygun’ için 2 puan, ‘bana oldukça uygun’ için 3 puan, ‘bana çok uygun’ için 4 puan, ‘tamamen bana uygun’ 

için 5 puan verilerek puanlanır. Ölçekte bulunan maddelerden iki örnek, ölçekteki madde numarasıyla birlikte 

şöyledir: (12) Bilgileri kolay ezberleyemem (bütüncül). Bilgileri kolay ezberlerim (detaycı). Her bir katılımcının en 

yüksek puan aldığı stil, onun öğrenme stilidir. Eğer birey, her iki stilden eşit puan almışsa bu durumda bütüncül 

ile detaycı arasında yer almaktadır.

Araştırmada anketlerin sağlıklı ve kontrollü bir şekilde doldurulması, veri kaybının olmaması için elverişli 

örneklem tercih edilmiştir. Anket İstanbul ilinin Güngören İlçesinde 6., 7. ve 8. sınıfl arda öğrenim gören 652 

ilköğretim öğrencisinin katılımıyla uygulanmıştır. Eksik ve yanlış olduğu belirlenen 58 anketle bütüncül ve de-

taycı stili eşit olan (çalışmada geçerlilik ve güvenilirlik yapılacağı için) 24 anket analize dahil edilmemiş böylece 

çalışma grubunu 570 ilköğretim öğrencisinin anketleri oluşturmuştur. 

Alpha katsayısı ölçeğin bütünü için 0.79; hem detaycı hem de ayrıntıcı öğrenme stili için de 0.73 olup, bu 

değerler ölçeğin iç tutarlık anlamındaki güvenirliği için yeterli görülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğinin testi için 

ise önce verilerin faktör analizine uygunluğu test edilmiştir. Bu çerçevede, örneklemden elde edilen verilerin 

yeterliğini belirlemek için yapılan KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) katsayısının 0.75; verilerin çok değişkenli normal 

dağılımdan gelip gelmediğini test etmek için yapılan Bartlett’s testinin ise anlamlı (1701.26, sd: 153, p: .00) çıktı-

ğı görülmüş ve böylece faktor analizi yapılmıştır. Varimaks döndürme sonucunda 16 maddeli,  iki faktörün yüzde 

76 varyans miktarı ile açıkladığı yapı ortaya koymuştur. Varyans miktarının yüzde 18’si birinci, 30’u ise ikinci fak-

tördedir; belirtilen değerler geçerliği ancak kabul edilebilecek düzeyde olan bir ölçeğe ulaşıldığı düşünülebilir. 

Verilerin analizi için Anova ve t testi yapılmış, farklılıkların kaynağını yorumlamak için ise çoklu karşılaştır-

ma testlerinden Bonferonni testi kullanılmıştır.

Araştırmanın birinci alt problemine yönelik Anova bulgularına göre detaycı öğrenme stili ile sınıf düzeyi 

arasında farklılık tespit edilmiştir. (F(2-566)=5.00, p=00, p<.01).   Farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan 

Bonferonni  ile 6. sınıf öğrencilerinin detaycı öğrenme stilinin 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden daha baskın olduğu 

bulgulanmıştır. Bütüncül öğrenme stili boyutunda ortalamalar bazında 8. sınıfl ar lehine bir farklılaşma görülse 

de bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik t testi değerlerine göre, detaycı öğrenme stilinde kız öğrenci-

ler (=41.46) ile erkek öğrenciler (=39.41) arasında, kız öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı (t(567)=3.17, 

p=.00, p<.01) bir fark görülmüştür. 

Sonuç olarak, yukarıda sunulan bulgulardan da anlaşılacağı gibi, ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

öğrenme stilleri  hem sınıf düzeyine göre  hem de cinsiyete göre değişmektedir.  Diğer bir deyişle, öğrenme stili 

üzerinde hem sınıf düzeyi (detaycı stilde ve 6. sınıf öğrencilerinde baskın) hem de cinsiyet  (detaycı stilde ve kız 

öğrencilerde baskın) etkili olmuştur.

Bu çalışmanın bulgularından hareketle, tüm öğrencilerin aynı biçimde öğrenemeyeceği çıkarımında bu-

lunmasında ve öğrencilerin stillerini, başta öğrencinin kendisi olmak üzere öğretmenlerin, velilerin, rehber öğ-

retmenlerin ve diğer ilgililerin bilmesinde yarar olduğu söylenebilir. Yine de öğrenme stilinin cinsiyet değişkeni 

üzerinde ve farklı eğitim ve sınıf düzeyinden öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde etkili olup olmadığını netleşti-

ren yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Öğrenme stilleri.,Öğrenme stilleri ve cinsiyet ve akademik başarı
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Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumları

Tülay ALAKOÇ

 Erciyes Üniversitesi 
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 Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Özet

Bu araştırmanın amacı Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarını belirlemek-

tir. Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarını ölçmek için İngilizce Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek Kayseri’nin Kocasinan İlçesindeki Özel Reşha Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 

9.ve 10. sınıfında bulunan 150 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler ile İngilizce dersine yönelik tutumları 

belirlenmiş ve bu tutumlar cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyine göre incelenmiştir. 

Verilerin sonuçlarına göre, sağlık meslek lisesi öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarında cinsi-

yete, bölümlere ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Tutum, İngilizce dersi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği



196

Bildiri Özetleri

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Programlarındaki Fen Öğretimi Derslerinin 

Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Zeki ARSAL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, arsal_z@ibu.edu.tr

Özet

İlköğretim fen ve teknoloji programını yapılandırmacı anlayışı temele almaktadır. Bunun temel gerekçesi 

olarak son yıllarda fen eğitimi araştırmalarının ortaya koyduğu sonuçların fen eğitiminin amaçlarının gerçekleş-

mesinde faydalı, işlevsel olduğunu ve yeni uygulamalar getirdiği belirtilmektedir (MEB, 2005). Yapılandırmacı 

öğrenmeye dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarıları, öğrenme yöntemlerini, ders ve öğrenmeye karşı 

duygularını olumlu yönde etkilediğini araştırma sonuçları ortaya koymaktadır (Çetin ve Günay, 2006; Bay ve 

Karakay, 2009). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun hazırlanan İlköğretim fen ve teknoloji programını uygulayan 

öğretmenlerin belirtilen niteliklere sahip olması gerekli olmaktadır. Programda fen ve teknoloji programını uy-

gulayan öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğrenme ortamları oluşturması, öğrenciyi aktif kılan 

öğretim strateji, yöntem ve teknikler kullanması, öğrencilerin bilgiyi kendilerinin yapılandırmaları ve değerlen-

dirmelerini sağlayan bireysel veya grup etkinliklerini uygulaması ve öğrencilere rehberlik ederek öğrenmeyi 

kolaylaştırması gerekliliği vurgulanmaktadır (MEB, 2005). Öğretmen yetiştirme programında yer alan fen öğ-

retimini konu alan derslerin yapılandırmacı öğrenme ortamına uygunluğunun araştırılması ve yapılandırma-

cı bir ortamda yetişmeleri önem taşımaktadır. Eğer öğretmen adayları yapılandırmacı öğrenme ortamlarında 

yaşantı geçirmezlerse öğretmen olarak da öğrenciler için yapılandırmacı öğrenme ortamları yaratamayacak-

ları düşünülmektedir. Kesal ve Aksu’ya göre (2005)  yapılandırmacı bir  öğrenme ortamında yetişen geleceğin 

öğretmenleri teori ve pratik arasında anlamlı bir bağ kurabilir. Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği 

öğretmen eğitim programlarında yer alan özellikle fen öğretimi derslerin üniversite öğretim elemanları tarafın-

dan yapılandırmacı anlayış doğrultusunda planlanması,  uygulanması ve değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Bu araştırmada sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği öğretmen eğitimi programlarındaki fen öğretimi 

konulu derslerdeki öğrenme ortamlarının yapılandırmacı öğrenme ortamları açısından değerlendirilmesi amaç-

lanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada cevap aranan sorular şunlardır:

• İlköğretim fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği programlarında yer alan fen öğretimi dersleri yapılandır-

macı öğrenme ortamına uygun mudur?

• Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümündeki Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili dersler arasında yapılandır-

macı öğrenme ortamlarına uygunluğu açısından fark var mıdır?

• Sınıf Öğretmenliği Bölümündeki Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili dersler arasında yapılandırmacı 

öğrenme ortamlarına uygunluğu açısından fark var mıdır?

• İlköğretim Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin fen ve teknoloji öğretimi dersleri yapılandır-

macı öğrenme ortamına uygunluğu açısından farklılık göstermekte midir?

Araştırma Batı Karadeniz Bölgesindeki bir üniversitenin eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği ve sınıf öğ-

retmenliği bölümünde yer alan 240 öğretmen adayı ile yapılmıştır.  Öğretmen adaylarının % 73,3’ü kız, %26.7’i 

erkek öğrencilerden oluşmuştur. Öğretmen adaylarının 133’ü (% 55,4) fen bilgisi öğretmenliği, 107’i (%44,6) 

sınıf öğretmenliği bölümünde yer almaktadır. Araştırma, Fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 2. Sınıfta Fen ve 

Teknoloji Programları, 3. Sınıfta Özel Öğretim Yöntemleri, 4. Sınıfta Oluşturmacı Fen Öğretimi derslerini alan öğ-

rencilerle yapılmıştır. Sınıf Öğretmenliği bölümündeki öğrenciler ise 3. sınıfta yer alan Fen ve Teknoloji Öğretimi 

dersini alan öğrencilerdir. Araştırmada fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümlerindeki fen öğretimi derslerinin 

yapılandırmacı öğrenme ortamına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Arkün ve Aşkar (2010) tarafından 

geliştirilen “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği”  kullanılmıştır. Ölçek, 7 alt boyut ve 28 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları; öğrenci merkezli (4 madde), düşündüren (7 madde), işbirlikli (4 

madde), yaşamla ilgili (4 madde), öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı (4 madde) ve farklı bakış açıları (5 

madde) dir. Ölçek 7’li Likert tipindedir. 28 maddelik ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik değeri 0,96 dır. Ölçeğin 
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alt boyutlarının Cronbach Alfa güvenirlik değerleri sırasıyla şöyledir: Öğrenci merkezli 0,76, düşündüren 0,87, 

işbirlikli 0,75, yaşamla ilgili 0,89, öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı 0,80 ve farklı bakış açıları 0, 82. Ölçek-

ten alınabilecek toplam puan 28 ile 196 arasında değişmektedir. Ölçekten elde edilen puanın yüksekliği dersin 

yapılandırmacı, düşüklüğü ise dersin daha az yapılandırmacı olduğu biçiminde yorumlanmaktadır (Arkün ve 

Aşkar, 2010). Araştırma bulguları fen bilgisi  ve sınıf öğretmenliği bölümünde yer alan fen öğretimi derslerinin 

yapılandırmacı öğrenme ortamına uygun yapıldığını göstermektedir. Buna göre fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği 

bölümünlerinde yer alan fen öğretimi derslerinin öğrenci merkezli olduğu, öğrencilerin işbirliği içinde öğren-

dikleri, gerçek yaşamla ilgili ve düşündürücü etkinliklere yer verildiği, farklı bakış açılarının derse konu edildiği, 

süreç ve ürün değerlendirmelerin yapıldığı söylenebilir. Araştırma sonuçları Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği 

bölümünlerindeki  fen öğretimi derslerinin  yapılandırmacı öğrenme ilkelerine en uygunluğ açısından gruplar 

arasında  istatiksel olarak anlamlı farklar olduğunu göstermektedir. Fen bilgisi öğretmenliği programındaki  Özel 

Öğretim Yöntemleri dersinin yapılandırmacı öğrenme ilkelerine daha uygun olduğu bulunmuştur. Araştırmada 

fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümlerindeki fen öğretimi derslerinin yapılandırmacı öğrenme teorisi ilkele-

rini uygunluğu açısından sınıf öğretmenliği bölümü lehine anlamlı fark bulunmuştur. bölümündeki fen öğreti-

mi derslerinin sınıf öğretmenliği bölümündeki fen öğretimi derslerine göre yapılandırmacı öğrenme ortamına 

daha uygun yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç sınıf öğretmenliği bölümündeki fen öğretim derslerinin 

yapılandırmacı öğrenme ilkelerine daha uygun yapılduğını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacılık, Fen öğretimi, Öğrenme ortamı 
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Problem çözme, karşılaşılan bir sorun karşısında temel becerilerin gerekirse yeni durumlarda kullanılabil-

mesi ve bu becerilerin kontrolünü gerektiren üst düzey düşünme becerilerinin dâhil olduğu karmaşık bir zihin-

sel süreçtir (Amsel, Langer ve Loutzenhiser, 1991, Polya, 1973). Mayer (1985)’e göre ise problem çözme, var olan 

problemi çözmek için yürütülen bilişsel etkinliklerdir. Problem çözme süreci farkında olma, planlama ve stra-

tejiler seçme, öğrenme sürecini izleme, hatalarını düzeltebilme, kullandığı stratejilerin işe yararlılığını kontrol 

edebilmeyi gerektirdiğinden öğrenme yöntemini ve stratejilerini değiştirebilme gibi yeteneklere sahip olmayı 

da beraberinde getirir (Özsoy ve Ataman, 2009). 

Dünya genelinde öğretim programları üzerinde yapılan reform çalışmalarında problem çözme ve muha-

keme becerilerinin kazanılmasının ve bu becerilerin gerçek hayatta karşılaşılan durumlarda kullanılabilmesinin 

merkeze alındığı görülmektedir (Verschaff el, De Corte, Lasure, Van Vaerenbergh, Bogaerts ve Ratinckx, 1999). 

Türkiye’de ise uygulanan yeni öğretim programlarıyla kazanılması beklenen 8 temel beceriden biri olan prob-

lem çözme becerisinin, sadece okul süresince kullanılan bir beceriden ziyade yaşamı kolaylaştıracak bir beceri 

haline gelmesi hedefl enmiştir. Bu bağlamda problem çözme sadece matematik  ve fen gibi alanlarda değil, 

diğer alanlarda da kazanılması beklenen sekiz temel beceriden biri olarak belirlenmiştir (MEB, 2005). Öğretim 

programlarının içerikleri ve ihtiyaca en iyi şekilde cevap verecek şekilde hazırlanması önemlidir. Ancak öğretim 

programları ya da eğitim durumları ne kadar muntazam hazırlanırsa hazırlansın bu süreci sınıfl arda işlevsel hale 

getirecek olan öğretmendir. Bu bağlamda sürecin etkililiği ve kalitesi, öğretmenin sahip olduğu yeterliliklerin, 

niteliklerin ve öğretmen başarısının yansıması olacaktır (ÖYEGM, 2008). 

Öğretmenlerin bu yeterlikleri kazanması, var olan becerilerinin geliştirilmesi ve sınıf içi uygulamalarına 

rehber olması için hizmet içi eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda oluşturulan hizmet içi eğitimlerin 

etkililiği konusunda katılımcıların düşünceleri gelecek eğitimlerin planlaması açısından önemlidir.  

Araştırma verileri “İlköğretim Öğretmenlerinin Fen Ve Matematik Alanlarında Mesleki Gelişim Modeli Ve 

Bu Modelin Yaygınlaştırılması” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında toplanmıştır. Proje kapsamında iki yıl eğitim 

verilmiştir. Birinci yıl eğitimlere 45 öğretmen, ikinci yılki eğitimlere ise 182 öğretmen katılmıştır.

Öncelikle verilen hizmet içi eğitimin kazanımları belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Kazanım Listesi

PK1 Problem çözme aşamalarının neler olduğunu 

PK2 Problemi başarıyla çözebilmek için öncelikle problemi anlamanın gerekli olduğunu 

PK3 Problem çözümü için planlama yapmanın gerekli olduğunu 

PK4 Problem çözümü için stratejilere ihtiyaç duyulduğunu 

PK5 Problem çözümü sırasında gidiş yolunun doğruluğu hakkında düşünmenin gerekliliğini  

PK7 Üstbiliş kavramının ne anlama geldiğini 

PK8 Üstbilişsel düşünme becerilerinin ne olduğunu 

PK9 Üstbilişsel düşünme becerileri ile problem çözme arasındaki ilişkiyi 

PK10 Problem çözme adımları ile üstbilişsel düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi 

PK11 Başarılı problem çözücü olabilmeleri için, öğrencilerin üstbiliş becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini 

PK12 Üstbilişsel düşünme becerilerinin öğrencilere nasıl kazandırılabileceğini bilir ve kullanır.
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Kazanım anketinde her soru için iki form oluşturulmuştur. Birinci formda eğitim öncesini dikkate alarak (Ön 

değerlendirme) her madde için “Hiç bilmiyordum”, “Az biliyordum”, “Biliyordum”, “İyi biliyordum” ve “Çok iyi bi-

liyordum” seçeneklerinde birisini seçmesi istenmiştir. İkinci formda (Son değerlendirme) “Hiç anlamadım”, “Az 

anladım”, “Anladım”, “İyi anladım” ve “Çok iyi anladım” ifadelerinden birini seçmesi istenmiştir. Her bir madde içi 

öğretmenlerin seçimleri (1-5) olarak kodlanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası 

değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Anket maddelerini ortalamasının hangi aralığa denk geldiğini 

hesaplamak için    [ ] formülü ile hesaplanarak belirlenmiştir. 

Tablo 1. Anket Ortalamalarının Aralık Değerleri Ön Değerlendirme

Son Değerlendirme Ortalama Aralığı 

Hiç bilmiyordum Hiç anlamadım 1.00 - 1.79 

Az biliyordum Az anladım 1.80 – 2.59 

Biliyordum Anladım 2.60 – 3.39 

İyi biliyordum İyi anladım 3.40 - 4.19 

Çok iyi biliyordum Çok iyi anladım 4.20 – 5.00 

Öğretmenlerin gelişimlerini belirmek için ise SPSS 17 kullanılarak analiz yapılmıştır. Öncelikle anket mad-

delerinin normal dağılıma sahip olup olmadıkları belirlenmiştir. Normalite testi sonucuna göre I. ve II. Kuşak öğ-

retmenlerde anket maddelerine verilen cevaplar normal dağılıma sahip olmadığı için non-parametrik test kul-

lanılmasına karar verilmiştir. Grubun kendi içindeki gelişimlerini belirlemek için Wilcoxson testi uygulanmıştır. I. 

ve II. Kuşak karşılaştırması için ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Grubun kendi içindeki gelişimlerini belir-

lemek için Wilcoxson testi uygulanmıştır. I. ve II. Kuşak karşılaştırması için ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

Öncelikle Öz-değerlendirme sonuçlarına göre grupların ortalamaları ve aralıklarına bakıldı (Grafik 1 ve 

Tablo 2).

Grafik 1. Kazanım İlişkin Ortalamalar
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Tablo 2. Kazanımlara Göre Ortalama ve Aralık Değişimleri

Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası I. Kuşak II. Kuşak

Hiç Bilmiyordum Çok iyi öğrendim 7,8,9,10,11,12

Az biliyordum Çok iyi öğrendim 4 6,7,8,9,10,11,12

Biliyordum Çok iyi öğrendim 1,3,5,6 3

İyi biliyordum Çok iyi öğrendim 2 1,2,4,5

Birinci kuşak öğretmenlerin eğitimlerden önce hiç bilmiyordum, ikinci kuşak öğretmenlerin ise az biliyor-

dum dedikleri son altı soruda da eğitimlerden sonra çok iyi öğrendim yönünde düşüncelerinde değişme olduğu 

görülmektedir. Bunun yanında hem birinci hem de ikinci kuşak öğretmenlerin eğitimlerden sonra her bir mad-

de için çok iyi öğrendim yönünde kanaat belirtmişlerdir.

Tablo 3. Wilcoxson ve Mann Whitney U Testi Anlamlılık Değerleri

I. Kuşak (E. öncesi-E.sonrası) 

karşılaştırma

II. Kuşak (E. öncesi-E. 

sonrası) karşılaştırma

I. ve II. Kuşak karşılaştırma

Anlamlılık Anlamlılık Anlamlılık

PK1 0.000 0.000 .349

PK2 0.000 0.000 .672

PK3 0.000 0.000 .846

PK4 0.000 0.000 .607

PK5 0.000 0.000 .422

PK6 0.000 0.000 .814

PK7 0.000 0.000 .981

PK8 0.000 0.000 .910

PK9 0.000 0.000 .468

PK10 0.000 0.000 .741

PK11 0.000 0.000 .028

PK12 0.000 0.000 .526

I. Kuşak öğretmenlerin kazanımlara ilişkin olarak eğitim öncesi bildikleri ve eğitimden sonra öğrendik-

lerine ilişkin ifadelerin ortalamalarının karşılaştırılmasında yapılan Wilcoxon testi sonucuna göre bütün mad-

delerde I. Kuşak öğretmeler gelişimleri istatistiksel olarak anlamlıdır. II. Kuşak öğretmenlerin de benzer şekilde 

gelişimleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Mann-Whitney U testi sonucuna göre I. Kuşak öğretmenler ile II. Kuşak 

öğretmenlerin başarıları arasındaki fark 11. kazanım hariç istatistiksel olarak anlamlılık düzeyinde değildir.

Problem çözme ve üstbiliş eğitimlerinin program değerlendirmesi kapsamında elde edilen bulgulara daya-

narak hem birinci kuşak hem de ikinci kuşak öğretmenlerin aldıkları eğitimlerden genel olarak memnun ayrıldıkları 

söylenebilir. Öyle ki öğretmenler problem çözme aşamaları, üstbiliş ve problem çözme stratejileri gibi konularda 

bilgi sahibi oldukları ve sınıf içi uygulamalarıyla ilişkili bir eğitim aldıklarını dile getirmişlerdir. Bu durum eğitim-

lerin genel anlamda hedefine ulaştığı şeklinde yorumlanabilir. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin problem çözme 

ve üstbiliş eğitimlerinde aradıklarını buldukları söylenebilir. Problem çözme becerisi gibi öğretim programlarının 

da (MEB, 2005) önemsediği bir konuda katılımcıların genel olarak memnun olarak ayrılması projenin bu eğitim 

alanında hedefine kavuştuğu şeklinde ifade edilebilir. Ancak bunun yanında bazı hususlarda beklentilerini ve gör-

dükleri eksiklikleri de dile getirmişlerdir. Örneğin program değerlendirme kapsamında elde edilen bulgulardan 

öğretmenlerin fazla teorik olmayan, sınıf uygulamalarında karşılık bulabilen bir içeriğe sahip, örnekleri kendi öğ-

rencilerinin seviyelerine uygun ve zengin içerikli bir eğitim beklentilerinin olduğu görülmektedir. 

Son olarak genel bir değerlendirme yapacak olursak elde edilen bulgular Borko vd. (2005) yaptıkları çalış-

mada öğretmenlere sundukları mesleki gelişim programının öğretmenler tarafından faydalı bulunmasının öğ-

retmenlerin kendi alan bilgilerinin gelişimi, sınıf içinde uygulamaların şekillenmesinde öğretmenlere öz güven 

sağladığına dair bulguları destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme, Üstbiliş, Hizmet-içi Program
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Öğretim modeli Joyce ve Weil (1980, aktaran Senemoğlu, 2001) tarafından “eğitim programını şekillendir-

mede, öğretim materyallerini düzenlemede, sınıfta ve diğer durumlarda öğretimi yönlendirmede kullanılabilen 

model ya da planlar (s.432)” olarak tanımlanmaktadır. Öğretmenlerin bu modeller çerçevesinde yöntemlerini 

belirlemesi beklenir. Öğretim yöntemi ders hedef davranışlarının kazanımını sağlamak için öğretme-öğrenme 

ortamının tasarlanması ve planlanması olduğu ifade edilirken bu tasarlanan ve planlanan düşüncelerin uygu-

lamaya aktarılmasında izlenen yolun öğretim tekniği olduğu belirtilmektedir (Demirel, 2007). Eğitim işlevini 

en etkili biçimde yerine getirme görevini üstlenen öğretmenlerin, öğrencilerde istendik davranış değişikliğinin 

oluşmasını sağlayabilmesi için öğrencilerin özelliklerine, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun öğretim model, 

yöntem ve teknikleri seçebilmeli ve uygulayabilmelidir. Bu sebeple, öğretmen adaylarının öğretim hayatına atıl-

madan önce eğitimin niteliği bakımından öğretim model, yöntem ve tekniklerini iyi bilmeleri önemlidir. Ancak 

verilen eğitim kapsamında öğretilen çeşitli öğretme-öğrenme model, yöntem ve tekniklerine yönelik öğretmen 

adaylarının algılayış biçimleri farklılaşabilmektedir. Bu farklılıklar hem bu yöntem ve tekniklerin doğru anlaşılıp 

anlaşılmadığı konusunda hem de bu yöntem ve tekniklere ilişkin önem, değer ve tutumlarını ortaya koymak 

açısından önemlidir. Çünkü ileride öğretmen olduklarında söz konusu model, yöntem ve teknikleri öğretim ha-

yatlarından kullanmalarında onların bu model, yöntem ve tekniklere ilişkin algılama düzeyleri ve tutumları etkili 

olacaktır. 

Bu çalışmanın amacı öğretim model, yöntem ve tekniklerinin öğretmen adayları tarafından nasıl algılandı-

ğının zihinsel metaforlar ile analiz edilmesi ve öğretmen adaylarında oluşturduğu izlenimlerin belirlenmesidir. 

Bu amaçla, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

Öğretmen adaylarının öğretim model, yöntem ve tekniklere ilişkin hangi metaforları (benzetimleri) kul-

lanmaktadır?

Bu metaforları kullanmalarının altında yatan sebepler nelerdir?

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretim yöntemlerine ilişkin kullandıkları metaforları ve bunun ne-

denlerini ortaya koyması açısından nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır.Çalışma, Gazi 

Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi ve Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’ndeki 2011-2012 eğitim öğ-

retim döneminde öğrenim gören 221 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir.

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler metaforlar aracılığıyla toplanmıştır. Metafor “bir kavram veya 

bir terimin belirli bir benzerliği ifade etmek amacıyla farklı bir içeriğe uygulandığı bir dil formudur (Sackmann, 

aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2008, p.207).” Nitel bir veri toplama aracı olarak kullanıldıklarında metaforların be-

timleyici rolleri vardır ve bir durum, olay veya olgu metaforlar aracılığıyla betimlenip resmedilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008). Bu araştırmada öğrencilerin metaforlar kullanarak öğretim model, yöntem ve tekniklerine iliş-

kin soyut haldeki düşünce ve algılarını somut hale getirmek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekte top-

lam 15 öğretim model, yöntem ve tekniklerin (tam öğrenme modeli, işbirlikli öğrenme modeli, çoklu zeka 

kuramı, düz anlatım, gösterip yaptırma, problem çözme, örnek olay, tartışma, bireysel çalışma, beyin fırtına-

sı, benzetim, altı şapkalı düşünme, soru cevap, mikro öğretim, eğitsel oyun) her birine yönelik algıları belir-

lemek amacıyla “…………………… model/yöntem/tekniği ……………….. gibidir/benzemektedir, çünkü 

………………...……..” şeklinde verilmiş ifadelerin nesne benzetmeleri ile tamamlanması istenmiştir. Anketlerin 

analiz edilmesi aşamasında öncelikle üretilen 441 metafor ve metaforun üretilme sebepleri tablolaştırılmıştır. 
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Her bir model, yöntem ve teknik için üretilen metaforlar ve sebepler içerik analizi ile benzerlik ve farklılıklarına 

göre tematik başlıklar altında toplanmıştır.

Tam öğrenme modeline ilişkin en çok üretilen metaforlar “koyun sürüsü-deve kervanı, dans ekibi, makine, 

şirket-organizasyon” olmuştur. Tam öğrenme modeline üretilen metaforlarda “bütünlük, herkesin aynı düzeyde 

öğrenmesi, gerekli ilginin sağlanması” gibi özelliklere vurgu yapılmıştır. İşbirlikli öğrenme modeline en fazla 

üretilen metaforların “şirket-organizasyon, dans ekibi, arı, karınca” olduğu gözlenmiştir. Üretilen metaforların 

birlik, beraberlik, bütünlük içerikli olduğu dikkat çekmektedir. Çoklu zeka modeli için en çok üretilen metaforlar 

“lunapark, tiyatro oynamak, satranç oyunu, papatya tarlası” olmuştur. Üretilen metaforların ortak özelliği çeşitli, 

renkli, her zevke hitap etme durumu ve monotonluktan uzak olmasıdır. 

Öğretim yöntemlerinden düz anlatım yöntemi için en çok üretilen metaforlar “makine, koyun sürüsü, psi-

kolog, imam, politikacı, vaaz”dır. Üretilen metaforlarda vurgulanan özellik düz anlatım yönteminin tek düzeliği 

ve öğretmen merkezli olmasıdır. Gösterip yaptırma yöntemi ile ilgili olarak “bebek bakıcısı, tiyatro oynamak, 

dans ekibi” metaforları sıklıkla söylenmiştir. Üretilen metaforların en belirgin özelliği; bir kazanımın önce göste-

rilip daha sonra aynısını yapmasının istenmesidir. Problem çözme yöntemi ile ilgili öğretmen adaylarının en çok 

“satranç, psikolog, şirket, polis sorgusu, bulmaca, supermen” gibi metaforlar üretilmiştir. Problem çözme yönte-

mi ile üretilen metaforların arasındaki ilişki problem çözme yönteminin yaşamdan konular seçilerek konu ile iliş-

kilendirilmesi ile kurulmuştur. Örnek olay yöntemi ile ilgili öğretmen adaylarının en çok ürettikleri metaforların 

“kavga eden kişiler, tiyatro oynamak, koyun sürüsü, gazete, atasözleri, film” olduğu ve üretilen metaforların or-

tak noktasının ortada örnek bir durumun olması ve öğrencilerin bunu tartışması olduğu gözlenmiştir. Tartışma 

yöntemi ile ilgili en çok üretilen metaforlar arasında “kavga eden kişiler, meclis, lunapark, sevgili” bulunmaktadır. 

Ortak noktanın tartışma yöntemi uygulanan sınıfta oluşan gürültü olduğu ortaya çıkmaktadır. Bireysel çalışma 

yöntemi ile ilgili en çok üretilen metaforlar arasında “inek, karınca, ağaç” bulunmaktadır. En fazla sayıda üretilen 

“inek” metaforu ile bireysel çalışma yönteminin öğrencinin kendi başına yaparak-çalışarak öğrenmesi özelliği 

ilişkilendirilmiştir. 

Öğretim tekniklerinden beyin fırtınası için öğretmen adaylarının en çok ürettiği metaforlar “satranç, şirket 

çalışanları” kavramları olmuştur. Beyin fırtınası tekniğinin sürekli pratik düşünmeye yönelik olması vurgulanmış-

tır. Benzetim tekniği içinse “tiyatro oynamak, papatya tarlası, ağaç” metaforları sıklıkla ifade edilmiştir. Üretilen 

metaforlar ile konunun model üzerinde canlandırılması özelliği ilişkilendirilmiştir. Altı şapkalı düşünme tekni-

ği içinse “lunapark, gökkuşağı, şirket” metaforları en çok üretilenlerdir. Yapılan metafor betimlemelerinin ortak 

özelliği çeşitli düşüncelere hitap etmesi ve çeşitlilik göstermesidir. Soru-cevap tekniği ile ilgili en çok üretilen 

metaforlar arasında “psikolog, bebek yetiştirmek, televizyon yarışması” bulunmaktadır. Üretilen metaforlarda 

soru-cevap tekniğinin bilinmeyeni açığa çıkarmak için öğrencinin soru sorması ve öğretmenin yanıtlaması yar-

gısı üzerinde durulmuştur. Mikro öğretim tekniği için öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar arasında çok az sayı-

da geçerli metafor oluşturulmuştur. Bu metaforlar arasında en sıklıkla görülenleri “bebek bakıcısı, gözlem odası, 

düğün kaseti, mobese kamerası”dır ve yapılanların kayıt altına alınması özelliği vurgulanmıştır. Eğitsel oyun 

tekniği “kreş-anasınıfı, tiyatro-drama, lunapark” metaforları sıklıkla ifade edilmiştir. Öğretmen adayları tarafın-

dan en çok üretilen kreş-anasınıfı metaforu ile eğitsel oyun tekniğinin öğretimi oyun yoluyla gerçekleştirmesi 

arasında bir ilişki kurulmuştur. 

Öğretmen adaylarının sunuş yolu ile öğretim yöntemlerinde kullandıkları metaforların olumsuz olduğu 

gözlenmiştir. Bunun yanı sıra buluş yoluyla öğretimin hakim olduğu yöntem-teknikler ile ilgili üretilen metafor-

ların ise olumlu olduğu gözlenmiştir. Gelecek çalışmalarda belirli model, yöntem ve teknikler yerine tüm model, 

yöntem ve tekniklerin araştırma kapsamına dâhil edilmesinin ve daha büyük örneklem gruplarında çalışılması-

nın katkı sağ

Anahtar Sözcükler: Metafor, öğretim modelleri, öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, öğretmen yetiş-

tirme
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Özet

Bireylerin farklı yeteneklere farklı düzeylerde sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Eğitim; bireysel özelliklerin 

ayrıntılı olarak dikkate alınması gereken özel bir alandır. Bireyin neleri, nasıl ve ne derecede öğreneceğinin be-

lirlenmesi eğitimin istendik davranış geliştirme sürecini zenginleştirecektir. 

Bireyler arasında sayısız yönden farklar olduğu kadar benzerlikler, ortak yönler de çoktur. Eğitim prog-

ramları önce benzerlikler üzerine kurulur, uygulamada her bireyin özelliklerine göre düzenlemeler yapılması 

beklenir. Eğitim, bireyler arasındaki farklılıklara duyarlı olabildiği ölçüde başarılı olabilir. Eğitimde benzerliklere 

odaklanmak ekonomikliktir, kolaylıktır; farklara odaklanmak ise zor ve pahalıdır. Ancak insan doğasının zen-

ginliklerine ancak farklılıklara odaklanılarak erişilir ve toplumda çeşitlilik bu yolla sağlanır (Kuzgun, Deryakulu, 

2004). 

Bireyler temelde birbirleriyle benzer özellikler gösterseler de, derinlemesine incelendiklerinde bir eylemi 

gerçekleştirme biçimlerinin, bir olaya bakış açılarının ve yaşayış biçimlerinin birbirlerinden ayrıldığı görülmek-

tedir. Bireylerin birbirlerinden ayrıldıkları noktalardan biri de öğrenmeyi gerçekleştirme biçimleridir. Öğrenme, 

en genel tanımıyla parmak izi kadar bireyin kendine özgü olan ve davranışlarında ve zihninde meydana gelen 

sürekli değişikliklerdir. Öğrenme sürecinde bireyin etkin olabilmesinin ya da bireyin daha iyi öğrenebilmesinin 

ilk basamağı nasıl öğrendiğini bilmesidir. Bilgiyi alma ve işleme sürecinde her öğrenenin tercihi birbirinden fark-

lıdır. Bazı öğrenenler görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederken, bazıları işiterek ve dinleyerek, bazıları da 

başkalarıyla sosyal etkileşime girerek daha iyi öğrenirler. Nasıl öğrendiğini bilen birey, öğrenmeye yönelik kendi 

özelliklerini,  başka bir deyişle “öğrenme stilini” bilir.  

Öğrenme stili, öğrencilerin öğrenme çerçevesinde bilgiyi alma, bilgiyle etkileşme ve bilgiye karşılık ver-

me sürecindeki bilişsel, duyuşsal ve fiziksel davranışlara yönelik özellikler olarak tanımlanabilir (Güven, Kürüm, 

2004). 

Öğrenirken karşılaşılan güçlükler öğrencilerin en çok dile getirdikleri sorunlardandır. Bazı öğrenciler iste-

dikleri halde ders çalışamazken, bazıları çok uzun süre çalıştığı halde öğrenememekten şikâyet etmektedirler. 

Öte yandan kısa süre çalışarak uzun süre çalışanlar kadar başarılı olan öğrenciler de vardır. Bu örneklerdeki 

sorunlar büyük ölçüde öğrencilerin etkili öğrenme stratejilerini kullanamamasından ya da nasıl öğreneceğini 

bilmemesinden yani öğrenme stratejilerinin farkında olmamasından kaynaklanmaktadır (Ün Açıkgöz, 2003).

 Öğrenme stratejileri; öğrencilerin öğrenme anında gösterdikleri bilgiyi edinme, belleğe kodlama ve ge-

rektiğinde ona yeniden ulaşma süreçlerini etkilemesi beklenen davranış ya da düşünceler olarak tanımlanabilir 

(Weinstein ve Mayer,1987; Akt: Güven, 2004). 

Eğitimin temel amacı olan öğrenmenin gerçekleşmesinin, öğrenmeyi gerçekleştiren bireyin zihinsel, du-

yuşsal süreçlerini ve istemlerini işe koşmasına bağlı olduğu bir gerçektir. Bireylerin tercih ettiği öğrenme tarzları-

nı tanıma, eğitimin geliştirilmesi ve planlanması için giderek önemli bir faktör olmaktadır (Pillay, 1998). Weinste-

in ve Mayer (1986) eğitimdeki bu yeni anlayışın gelecekte daha da önem kazanacağını vurgulayarak, öğrencilere 

öğrenme, hatırlama, düşünme ve kendini motive etme becerilerini öğretmenin artık zorunlu hale geldiğini be-

lirtmektedir. Bu şekilde öğrenciler, çevrelerinden sürekli artarak gelen bilgi birikimini düzenleme, işleme ve ken-

di düşünme biçimlerinin bir parçası haline getirme konusunda daha yeterli hale gelebilirler (Akt: Namlu, 2004). 

Çağımızın bilgi çağı olması ve öğrenmede kazanılması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışların gün 

geçtikçe artması, bireyin etkin öğrenmeyi bilmesini zorunlu kılmaktadır. Etkin öğrenme ise bireyin sahip oldu-

ğu öğrenme stili doğrultusunda hazırlanmış eğitim programlarının uygulanmasıyla sağlanabilir (Kaya, Akçin, 
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2002,s. 31). Ayrıca öğrenmede bireyin ve bilişsel süreçlerinin etkin olması, yaşam boyu öğrenmeye gereksinim 

duyma, öğrenilen bilgilerin uzun süre zihinde tutulması ve bu bilgilerin hızla yenilenen bilgilerle değiştirilmesi, 

ilişkilendirilmesi ve yeni durumlara transfer edilmesi gereği öğrenme stratejilerinin önemini artırmıştır. 

Bireylerin öğrenim gördükleri alanların  öğrenme stillerinden etkilendiği ve öğrenim görülen alana özgü 

öğrenme stratejilerinin geliştirildiği  söylenebilir. Kolb Öğrenme stillerine göre teknik alanlarda meslek sahibi 

olan kişiler daha çok dönüştürücü, hümanizm ve sanat ile ilgili alanlarda meslek sahibi olanlar ayırt edici,  fen 

bilimleri ile ilgili alanlarda daha çok özümleyici, pazarlama ve satış ile ilgili alanlarda da daha çok uyum sağlayıcı 

öğrenme stiline sahip oldukları belirtilmiştir (Güven, 2004). Öğrenme stratejileri ile öğrenim görülen alan arasın-

daki ilişkiyi araştıran çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin öğrenim gördükleri ya da mezun oldukları alanlara 

göre kullandıkları öğrenme stratejilerinin de farklılaştığı görülmektedir (Güven, 2004; Yüksel ve Koşar, 2001). An-

cak; ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla öğrenim görülen alan ile öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stilleri 

ve kullandıkları öğrenme stratejilerinin belirlenmesini ve öğrenim görülen alan ile bu iki değişken arasındaki 

ilişkinin ortaya konulmasını kapsayan az sayıda çalışma görülmektedir.

Bu gereksinimden hareketle bu araştırmada sosyal bilimler lisesi öğrencilerin öğrenme stilleri ile öğrenme 

stratejilerin belirlenmesi ve öğrenme stilleri ile öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin baskın öğrenme stilleri nedir? 

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejileri nelerdir? 

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin demografik özelliklerine göre baskın öğrenme stilleri farklılık göster-

mekte midir? 

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin demografik özelliklerine göre öğrenme stratejileri farklılık göstermek-

te midir? 

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin öğrenme stillerine göre kullandıkları öğrenme stratejileri farklılık gös-

termekte midir? 

Araştırmada tekil ve ilişkisel tarama yönteminden yararlanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerinin, öğren-

me stratejilerin ve demografik özelliklerine göre hem stil hem de stratejilerinin belirlenmesinde tekil; öğrenme 

stratejileri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın evrenini İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2011 – 2012 öğretim yılı 

bahar döneminde öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada evrenin tamamına ulaşıl-

ması hedefl endiğinden örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Ancak on ikinci sınıf öğrencilerinin LYS sınavı için 

devamsız olması nedeniyle 302 öğrenciye ulaşılabilmiştir.

Araştırmanın verilerinin toplanmasında öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenebilmesi için araştır-

macılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”; öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenebilmesi için  “Kolb 

Öğrenme Stilleri Envanteri” ve öğrencilerin öğrenme stratejilerinin belirlenebilmesi için “Öğrenme Stratejileri 

Ölçeği” kullanılmıştır. 

“Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” olarak Kolb (1985) tarafından geliştirilen ve Aşkar ve Akkoyunlu (1993) 

tarafından Türkçeye uyarlanan envanter kullanılmıştır. 

“Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği” olarak Güven (2008) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır.  

Güven (2008) tarafından ölçeğin güvenirliği .87 olarak belirlenmiştir. 

Araştırma verilerinin analizinde öğrenme stilleri ile öğrenme stratejilerinin belirlenmesinde aritmetik or-

talama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, öğrenme stilleri ile demografik değişkenler arasındaki fark-

lılaşmanın belirlenmesinde kaykare analizinden; öğrenme stratejileri ile demografik değişkenler arasındaki 

farklılığın belirlenmesinde de t testi ve tek yönlü varyans analizinden; öğrenme stillerine göre öğrencilerin kul-

landıkları öğrenme stratejilerinin farklılaşma durumunu belirlemek için de varyans analizinden yararlanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre SBL öğrencilerinin çoğunluğunun özümleyici öğrenme stiline sahip oldukları; ço-

ğunlukla da anlamlandırma stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenme stilleri ölçülen de-

mografik özelliklere göre farklılaşmazken akademik ortalamalarına ve günlük çalışma sürelerine göre anlamayı 

izleme ve duyuşsal stratejiler boyutunda bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre 

kullandıkları öğrenme stratejileri de farklılaşmamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stilleri, Öğrenme Stratejileri, Sosyal Bilimler Lisesi 
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Özet

Cumhuriyetin ilanından günümüze Türk eğitim sisteminde, başta 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid–i 

Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası)  olmak üzere birçok program geliştirme çalışması ve reform hareketin-

de bulunulmuştur. Bu reform hareketleri hem eğitim-öğretim uygulamalarına yön vermiş hem de toplumsal 

değişimin aktörü olmuştur. Türkiye’de en güncel eğitim reform hareketlerine bakıldığında, karşımıza üç temel 

reform çalışması çıkmaktadır. Bu reform hareketleri program geliştirme, öğretim uygulamaları ve eğitim süreci-

nin işleyişine yönelik hareketlerdir.

Öğretim Programlarının Geliştirilmesi: Türkiye’de günümüzde uygulamada olan programların geliştirilme-

sine 2004 yılında başlanılmıştır. Bu programlar, bir yıl pilot uygulama sonrasında tüm ülkeye kademeli olarak 

yaygınlaştırılmıştır. Bu programları, eski programlardan ayıran en önemli özelliği öğrenci merkezli olması ve 

programın kendi içinde sarmal olarak (yatay ve dikey ilişki gözetilerek) tasarlanmasıdır. 

FATİH Projesi: Diğer bir önemli eğitim reform hareketi “Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

(FATİH) Projesi”dir. Bu proje ile eğitim ve öğretimin niteliğini arttırmak, fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bilişim 

teknolojileri (BT) araçlarının öğrenme – öğretme süreçlerinde etkin kullanımı için okullardaki dersliklerin tama-

mına LCD ekranlı etkileşimli tahta ve internet altyapısı sağlanması ve öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili 

hizmetiçi eğitimlere alınması amaçlanmaktadır.  

Zorunlu 12 Yıl Eğitim: 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan zo-

runlu eğitimi 4’er yıllık üç ayrı kademeye ayırmayı planlayarak 12 yıla çıkarmayı hedefl eyen 4+4+4, yapılan son 

eğitim reformu çalışmasıdır. 

Öğretmen adayları, yakın gelecekte eğitim sistemine dahil olacağı için eğitim alanındaki reformları takip 

etmeleri, sisteme bilinçli olarak katılmalarını sağlayacak ve dolayısıyla eğitim kalitesini arttıracaktır. Ancak, eği-

tim bilimleri ve eğitim reformları ile ilgili alanyazın incelendiğinde öğretmen adaylarının reform çalışmalarını 

takip etme düzeyleri ve/veya reform çalışmaları ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini rapor eden araştırma sayı-

sının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir (örn. Ekiz ve Yiğit, 2006; Sağır ve Karamustafaoğlu, 2011). Bu alanda 

yapılan araştırmalar daha çok farklı branş ve kademedeki öğretmenler ile gerçekleştirilmiştir (Erdoğan ve ark., 

2011). Bu bakımdan bu araştırma, öğretmen adaylarının, güncel eğitim reformlarını takip etme düzeylerini be-

lirlemeyi amaçlayan alanda yapılan ilk çalışmalardandır. Bu yönü ile alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, farklı alan ve sınıfl arda öğrenim gören öğretmen adaylarının Türkiye’deki güncel eğitim 

reformları hakkında farkındalık düzeylerini ve bu reform çalışmalarını takip etme ya da etmeme gerekçelerini 

ortaya koymak ve reform çalışmaları ile ilgili görüşlerini derinlemesine betimlemektir. 

Öğretmen adaylarının Türkiye’deki eğitim reformlarıyla ilgili farkındalık düzeylerini ve görüşlerini derinleme-

sine ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma deseni, ölçüm-

den daha çok açıklamaya imkân sağlayacak olay ve olguların içinde gerçekleştiği durumu dikkate almayı önemse-

mekte (Yıldırım ve Şimşek, 2008) olayları ve olguları derinlemesine inceleme olanağı sunmaktadır (Patton, 1990).

Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesinden iki aşamalı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 

toplam 24 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir.  İlk aşamada,  ölçüt örneklemesi tekniği kullanılarak 4. sınıf li-

sans öğrencisi bulunan üç bölüm (Okulöncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği) seçil-
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miştir. Bu örneklemin seçilmesindeki amaç, 4 sınıf düzeyi arasındaki farklılığı ortaya çıkarmaktır. İkinci aşamada, 

seçilen bölümlerin 1., 2., 3. ve 4. sınıfl arından bir kız bir erkek öğrenci maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanıla-

rak seçilmiştir. Sonuç olarak, cinsiyetleri, okudukları bölüm ve sınıf düzeyi göz önüne alınarak araştırmaya 24 (12 

kız-12 erkek) öğretmen adayı davet edilmiştir. Öğrencilerin seçimi gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, 4 kişisel ve 12 açık uçlu sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Geliştirilen bu form, Eğitim Bilimleri alanında uzman 2 öğretim 

üyesi tarafından incelenmiş ve uzman görüşü yolu ile veri toplama aracının kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Ayrı-

ca görüşme formunun İngilizce Öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencisi 1 kız ve 1 erkek öğrenci ile pilot çalışması 

yapılmış ve gerekli düzeltmeler sonucunda forma son hali verilmiştir.

Görüşmeler, 2011–2012 öğretim yılı bahar döneminde, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından belirlenen 

yer ve zamanlarda bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşme süreci başlangıcında, araştırmanın amacı ka-

tılımcılara açıklanmış ve sorular ile ilgili genel bilgi verilmiştir. Görüşmeler esnasında görüşme formunda yer 

alan sorular sorulmuş, anlaşılmadığı veya eksik bilgi verildiği hissedildiğinde alternatif sorular ve sonda sorular 

yardımı ile katılımcıların sorulara derinlemesine yanıt vermesi sağlanmıştır. Ortalama 20 dk süren ve 3 hafta 

içerisinde tamamlanan görüşmeler, katılımcılardan izin alınarak kayıt altına alınmıştır. 

Analiz sürecinde öncelikle görüşmelerde kaydedilen ses kayıtları kelime kelime çözümlenmiştir. Çözümle-

nen görüşmeler araştırmacılar tarafından içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz ile birlikte ortaya çıkan kodlar 

görüşme soruları ve araştırmanın amacı dikkate alınarak temalar altında gruplanmıştır. Ayrıca, kod ve temaların 

daha net anlaşılabilmesi için görüşmelerden bazı yerler alıntı olarak belirlenmiştir. 

İçerik analiz sonuçları özellikle 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine göre eğitim reform 

çalışmalarını daha az takip ettiklerini göstermektedir. Güncel eğitim reformlarını takip etme düzeyini düşük ola-

rak belirten öğrencilerin büyük çoğunluğu ders programlarının yoğunluğu nedeniyle zaman ayıramadıklarını, 

ancak, kendi alanlarıyla ilgili reformları gelecek kaygısı taşıdıkları için daha fazla takip ettiklerini belirtmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının çoğu güncel eğitim reformlarının 4+4+4 (İlköğretim ve Eğitim Kanununun Değişikliğine 

Dair Kanun) ve değişen sınav sistemleri olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bu reformların öğrencilerin eğitim 

sisteminde iyileştirilmesini gerekli gördükleri öğretmen eğitimi ve sınav sistemi alanlarına ilişkin çözüm üret-

mediğini vurgulamışlardır. Öğrenciler güncel eğitim reformlarına ilişkin bilgileri internet, arkadaş, öğretim ele-

manları, TV ve gazete aracılığıyla elde ettiklerini; fakat, tarafsız ve yeterli bilgiye ulaşmada sorun yaşadıklarını 

söylemişlerdir. Öğrenciler eğitim reformlarıyla ilgili yeterli ve güvenilir bilgilere uzmanlar tarafindan verilecek 

olan konferanslar aracılığıyla ulaşmayı beklediklerini dile getirmişlerdir. Öğrenciler edindikleri bilgileri sırasıyla 

sohbet ortamlarında, sınıf içi tartışmalarda ve internet ortamında paylaştıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının, gündemdeki eğitim reformlarını yeteri kadar takip etmedik-

leri ortaya çıkmıştır. Bu durum, öğretmen adaylarının sürekli değişen eğitim sistemine olan güvensizliği, deği-

şimin çok hızlı ve sürekli olması ve dolayısıyla takip etmenin gereksizliği düşüncesiyle ilişkilendirilebilir. Eğitim 

fakültesi öğrencilerinin çoğu tarafından gündemdeki eğitim reformunun yalnızca 4+4+4 olarak algılanması, 

Türkiye gündeminin çok hızlı değiştiğinin bir göstergesi olabileceği gibi, tüm ülkenin eğitim-öğretim uygula-

malarını etkileyeceği için öğretmen adaylarının bu reform çalışmasını kendi gündemlerine taşımasına neden 

olmuş olabilir. Ancak, ögrencilerin gündemi bu kadar meşgul eden bir reform hakkında bile yeterli bilgiye sahip 

olmamaları ise, kısmen öğrencilerin ilgisizliği ve kulaktan dolma bilgilerle/söylentilerle yetinmesiyle ilişkilendi-

rileceği gibi kısmen de bu bilgilerin yeterli ve tarafsız bir şekilde paylaşılmamasından da kaynaklanabileceği dü-

şünülebilir. Araştırmaya katılan okulöncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin 4+4+4 ile, ingilizce öğretmenliği 

öğrencilerinin ise, sınav içerikleri nedeniyle atanamama kaygısı yaşamaları ve sonuçta farklı alanlara yönelerek 

kariyer tercihlerini değiştirmeleri bu araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri olarak söylenebilir. 

 Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ışığında, geleceğin öğretmeni ve öğretim programlarının 

uygulayıcısı olacak olan öğretmen adaylarının Türk Eğitim sistemindeki reform çalışmaları ile ilgili takip etme 

düzeylerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması ve öğretim programlarına bu konuda derslerin konulması 

yararlı olacaktır. Ayrıca, bu konuda ileride yapılacak çalışmalarda farklı veri kaynakları kullanarak farklı bakış 

açılarını yansıtması daha objektif sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir. Bu nedenle, öğretim elemanlarının, öğ-

retmenlerin ve velilerin görüşlerinin de yansıtılacağı çalışmaların yapılması, eğitim reformlarının takip edilme 

düzeylerinin ve nedenlerinin, bu reformlarla ilgili düşüncelerin anlaşılmasında daha fazla bilgi ve perspektif 

sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler; Türk Eğitim Sistemi, reform, öğretmen adayı



207

Bildiri Özetleri

Drama Yönteminin Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Mustafa AYDIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi, maydinselcuk@gmail.com

İsmail KAŞARCI

Selçuk Üniversitesi, isokasarci@gmail.com

Eyüp YURT

Selçuk Üniversitesi, eyupyurt@gmail.com

Özet

Günümüz eğitim paradigmalarında oldukça hızlı bir şekilde değişim meydana gelmektedir. Çağdaş yakla-

şımlar bireyi öğrenme sürecinde merkeze alarak öğrenmenin sorumluluğunu bireye yüklemekte aynı zamanda 

öğrenmede aktif rol alacak konuma yerleştirmektedir.  Yeni yaklaşımlarda bireyi edilgin bir dinleyici durumun-

dan kurtarabilmek, onu bedeni ve duyu organları ile harekete geçirebilmek ve konuları canlandırarak yaşanır 

duruma getirebilmek önemlidir. Planlanan öğrenme-öğretme etkinliklerinin öğrencilerle arzu edilen öğrenme-

yi sağlayabilmeleri için, öğretimde farklı öğretim modellerinin kullanılması kaçınılmazdır (Saban,2000).

Öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlayan drama, 

bilinen en eski öğretim yöntemlerinden birisidir (Demirel, 2003). Tanım olarak drama, bir sözcüğü, bir kavramı, 

bir davranışı, bir tümceyi, bir düşünceyi, bir yaşantıyı ya da bir olayı tiyatro tekniklerinden de yararlanarak oyun-

lar geliştirerek canlandırmadır (Adıgüzel,2004). Bu tanımlarda dramanın bireylerin hayal güçlerini kullanarak 

olayları, durumları oyuna benzer etkinliklerle canlandırması ve yeni durumlara ulaşması ön plana çıkmaktadır.

Kavcar (1985), drama etkinliklerinin öğrenciyi aktifl eştirerek, öğretimin daha etkili ve kalıcı olmasını sağladığını, 

öğrencilerin kendilerini ve başkalarını daha iyi tanımasına yardım ettiğini, öğrencileri güdülediğini, ileriki durumlara 

hazırladığını belirtmiştir. Drama önceden yazılı bir metin olmadan, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün dü-

şünceleri, anıları ve bilgilerine dayalı olarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlamalardır (San, 1996). Literatür-

de yer alan drama ile ilgili deneysel çalışmaların çoğu drama yönteminin öğrencilerin başarılarına olumlu yönde 

etki ettiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada farklı konu alanları ve öğretim seviyelerinde drama yönteminin 

öğrencilerin akademik başarılarına katkısını deneysel yollarla ortaya koymayı amaçlayan çalışmalar meta-analiz 

yöntemi ile niceliksel olarak bir araya getirilmiştir. Drama yönteminin öğrenci başarıları üzerindeki etki büyük-

lükleri hesaplanmıştır.

Bu araştırma, 2001-2011 yılları arasında yapılmış, drama ve geleneksel öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin 

akademik başarılarına etki yönünden karşılaştırıldığı çalışmaların meta-analiz yöntemiyle incelenerek, drama 

yöntemiyle öğretimin etkililiğinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

Drama yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisi, meta-analitik etki büyüklüğü yöntemiyle 

araştırılmıştır. Meta-Analiz, bilimsel araştırmada bir literatür tarama yöntemidir. Diğer literatür tarama yöntem-

lerinden farkı, araştırma bulgularının bir araya getirilip bütünleştirilmesinde ve analizinde istatistiksel yöntem-

leri temel almasıdır (Durlak, 1995).  Deneysel çalışmalarda, araştırmacı çalışma gruplarını oluşturarak birtakım 

uygulamaların etkililiğini ortaya koymayı amaçlarken, meta-analiz yönteminde ise önceden yapılmış olan ça-

lışmaların bulguları sayısal olarak bir araya getirilerek, yapılmış birçok farklı çalışmanın toplam etki büyüklüğü 

değerlerine ulaşılması hedefl enmektedir.

Çalışmada, 2001-2011 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilmiş, drama yöntemi ile öğretimin öğrenci-

lerin akademik başarılarına etkisini inceleyen çalışmalar taranmıştır. Yüksek Öğretim Kurulunun web sitesinde 

bulunan ulusal tez merkezi, ASOS, ULAKBİM ve EBSCO veri tabanları çevrimiçi olarak, ‘drama’, ‘drama yöntemi’, 

‘drama başarı’ kelime ya da kelime kombinasyonları kullanılarak taranmış, ulaşılan çalışmalar çalışma havuzunda 

toplanmıştır. Çalışma havuzunda toplanan 276 çalışma içerisinden çalışmamızda belirlenen dâhil edilme kriter-

lerini karşılayan 40 çalışma meta-analize dâhil edilmiştir. 
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Çalışmamızda belirlenen dâhil edilme kriterleri şu şekilde belirlenmiştir;

İlk ve ortaöğretim öğrencileri: Drama yönteminin öğrenci başarısı üzerinde etkililiğini araştıran çalışmalar-

dan, ilk ve ortaöğretim öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiş olması.

Deneysel desen kullanılmış çalışma olması: Deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde dra-

ma yönteminin etkisi, kontrol grubunda geleneksel yöntem kullanılarak öğretim gerçekleştirilerek kıyaslandığı 

çalışmalar olması. Her iki gruba da akademik başarıyı ölçmek için ön ve son testler uygulanmış olması gerek-

mektedir.

Yeterli sayısal veri içermesi: Çalışmanın meta-analize dahil edilebilmesi açısından, deney ve kontrol grupla-

rı örneklem büyüklükleri, ön-test ve son-test ortalamaları ve standart sapmaları verilmiş olmalıdır.

2001 yılından sonra yapılmış olması: Çalışmaların ulaşılabilirliği ve bulunan sonuçların genellenebilirliği 

açısından, belirli bir zaman aralığı seçilmelidir. Bu çalışma için son 10 yılda yapılmış çalışmaların dâhil edilmesi 

kararlaştırılmıştır.

Türkiye’de yapılmış olması: Uluslar arası ölçekte bir kıyasla yapmak için oldukça büyük ölçekte bir tarama 

gerekmektedir. Çalışmamızda, yurt içinde drama yönteminin etkililiği araştırılmaya çalışılmıştır.

Çalışma havuzundan dâhil edilme kriterlerine uygun çalışmalar belirlendikten sonra, analiz ve sınıfl andır-

ma aşamalarında gerekli olan kodlamaya geçilmiştir. Araştırma soruları temel alınarak çalışma karakteristikleri 

tanımlanmış ve bu karakteristikler göz önünde bulundurularak aşağıdaki bilgiler kodlama formunda toplan-

mıştır:

Çalışmanın adı, konusu, yazarları, gerçekleştirildiği şehir ve yılı

Uygulama süresi

Örneklem büyüklükleri

Çalışmanın yapıldığı öğrenim kademesi, sınıf düzeyi, 

Yayınlanma kaynağı,

Çalışmanın bulguları

Araştırmaya dâhil edilen çalışma karakteristikleri, meta-analiz çalışmamızın bağımsız değişkenlerini oluş-

turmaktadır ve drama yönteminin öğrenci başarısı üzerindeki etkililiği, bu karakteristikler göz önünde bulundu-

rularak farklı açılardan incelenmiştir.  

Araştırma Sonucunda, drama yönteminin başarıya olan etkisini inceleyen 5’sı makale ve 22’ü tez olmak 

üzere toplam 27 çalışmadan toplam etki büyüklüğü 0,951 olarak bulunmuştur. Bulunan bu etki büyüklüğü de-

ğeri, Cohen ve arkadaşlarına (2000) göre geniş,  Shackar’ye (2002) göre ise büyük bir etkiyi ifade etmektedir. 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre drama öğretim yönteminin, geleneksel yöntemlere göre 

farklı kademelerdeki öğrencilerin başarılarının artırılmasında daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 

dikkate alınarak farklı öğretim kademelerinde görev alan öğretmenlere ve eğitimcilere hizmet için eğitim semi-

nerleri verilerek, drama yöntemi ve etkililiği hakkında bilgi verilerek yeterlik kazandırılabilir. Drama yönteminin 

daha yaygın kullanımı sayesinde, öğrencilerin akademik başarılarının artmasına katkıda bulunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Drama, Akademik Başarı, Meta Analiz.
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Özet

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında sınıf içi istenmeyen öğretmen davranışlarının neler olduğuna ilişkin 

görüşleri belirleme,  yorumlama, rehberlik etme ve gerekli durumlarda önerilerde bulunma amaçlanmıştır. Bu 

çalışmada niteliksel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma evrenini, 2008–2009 eğitim-öğre-

tim yılında Düzce ili merkez ilçe sınırlarında bulunan ilköğretim okullarında öğrenim gören ilköğretim 5. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere katılımcı grubu Düzce ili merkezindeki 

sosyo-ekonomik düzeyi değişik okullarda ve ders başarısı açısından farklı düzeylerdeki öğrenciler oluşturmuş-

tur. 

Veriler yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Düzce ili merkez 

ilçede bulunan 14 ilköğretim okulundan ders başarısına göre seçilen 62 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma gru-

bunun görüşleri araştırmacı tarafından hazırlanan 21 soru ile toplanarak içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. 

Verilerin toplanması, niteliksel veri toplama yöntemlerinden yapılandırılmış görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi ve dışı istenmeyen davranışları ile ilgili öğrenci görüşlerine başvurmak için uzman 

görüşleri (Alanla ilgili akademisyenler, ilköğretim okul yöneticileri ve sınıf öğretmenleri) alınarak ilgili literatür 

taraması ile araştırmacı tarafından görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme soruları geliştirilirken konu alanın-

daki kuramsal temellere bağlı kalınarak görüşme soruları oluşturulmuş ve kapsam geçerliliği için ölçme ve de-

ğerlendirme uzmanları ile alan uzmanlarına, ilköğretim yöneticilerine ve sınıf öğretmenlerine başvurulmuştur. 

Görüşler doğrultusunda soru maddeleri tekrar düzenlenmiştir. 

Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin istenmeyen öğretmen 

davranışlarına yönelik görüşlerini yansıtarak, olayları açıklamak için betimsel analizi yapılmıştır. Betimsel ana-

liz çerçevesinde istenmeyen öğretmen davranışlarını çarpıcı bir şekilde yansıtabilmek için görüşmelerde elde 

edilen verilerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile öğrencilerin istenmeyen öğretmen dav-

ranışlarına ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Çalışmada 62 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Verilerin toplanması, 

niteliksel veri toplama yöntemlerinden yapılandırılmış görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yapılırken 

öğrencilere temel olarak 21 tane soru sorulmuştur. Görüşmeler tamamlandıktan sonra ses kayıtlarının yazıya 

dökümü gerçekleştirilmiştir. Tüm veriler okunarak verilerin bir bütün olarak görülmesi sağlanmış ve olası kate-

goriler çıkarılmış, kodlama dosyalarından alıntılar yapılarak veriler düzenlenmiştir. 

Araştırma sonucunda: 

Öğretmenlerin verdikleri sözleri tutmamaları

Öğretmenlerin lakap takmaları

Öğretmenlerin kızıp bağırmaları

Öğretmenlerin öğrencileri birbirleriyle kıyaslamaları

Öğretmenlerin derse geç kalmaları

Öğretmenlerin bütün öğrencilere söz vermemeleri
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Öğretmenlerin sınıf içinde dolaşırken öğrencileri rahatsız etmeleri

Öğretmenlerin ceza vermeleri

Öğretmenlerin öğrencileri aşağılamaları ve onlara kötü söz söylemeleri

Öğretmenlerin dayak atmaları istenmeyen öğretmen davranışları olarak ortaya çıkmıştır.

Elde edilen bulgulara ilişkin aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Sosyo-ekonomik düzey ile öğretmenlerin lakap takma davranışları arasında ters bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Sosyo-ekonomik durumu ile öğretmenlerin esprili olmaları, kızıp bağırmaları, dersleri eğlenceli hale 

getirmeleri, öğrencileri eleştirmeleri ve aşağılamaları arasında ve ders başarıları ile ceza alma davranışı arasında 

ters bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin en fazla sınıfta disiplini bozanlara, öğretmen ve arka-

daşlarına saygısız davrananlara, arkadaşlarına kötü söz söyleyenlere, yaramazlık yapanlara ve ödev yapmayan-

lara kızıp bağırdıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin bazen öğrencileri birbiriyle karşılaştırdıkları, öğrencilerin 

bu konuda genellikle rahatsız oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin sınıf mevcutlarının kalabalık olması ve ders sürelerinin sınırlı olması nedeniyle bütün öğ-

rencilere söz veremedikleri sonucuna ulaşılmıştır.Öğretmenlerin pekiştireç türlerinden ikincil pekiştirmeyi daha 

çok kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ödül verme davranışı ile öğrencilerin ders başarıları ara-

sında paralellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin I. ve II. tip cezaya başvurdukları ancak I. tip cezayı 

daha fazla uyguladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler en fazla kötü söz söyleyenlere, kavga edenlere ve 

öğretmeni kızdıranlara dayak atmaktadırlar. Sosyo-ekonomik durum ve ders başarısı ile öğretmenlerin dayak 

atma davranışları arasında ters orantı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin rahatsız edici hal ve hareket-

lerden kaçınmaları, dışsal güdülemeye yönelik daha fazla davranış sergilemeleri, fiziksel şiddet uygulamamaları, 

daha neşeli olmaları, verdikleri sözü tutmaları, kızıp bağırmamaları, ders işlerken daha fazla araç-gereç kullan-

maları ve öğrenciler arasında ayrım yapmamalarına yönelik öğrencilerin beklenti içerisinde oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim Okullarında Sınıf Yönetimi, İstenmeyen Öğretmen Davranışları,  İstenme-

yen Davranış
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Özet 

Bilginin hızlı değişimi, ekonomik ve toplumsal değişimler, öğrenci popülasyonundaki farklılaşma öğretim 

süreçlerine yenilik getirilmesini gerektirmektedir (Elmore, 1997). Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak 

girişimcilik, yaratıcılık, vb. becerileri kazandırmanın eğitimde sorunlara yol açan uygulamalarla sağlanamaya-

cağı, bugünkü sonuçlardan farklı sonuçlar elde etmenin yeni ve farklı yaklaşım, yöntem ve uygulamaları ge-

rektirdiği belirtilmiştir (Pehlivanoğlu, 2011). Farklı, inovasyonu destekleyen  eğitim uygulamalarıyla bireylerin 

girişimci olmaları sağlanabilir. 

Girişimciliğin örgüt kurma, değişim ve yenilik üretmek olduğu belirtilmiştir (Morris ve diğerleri, 2011). Ste-

venson ve Jarillo-Mossi (1986) ise girişimciliği fırsatların kullanılarak kaynakların diğerlerinden farklı biçimde 

bir araya getirilmesi girişimiyle daha önceden olmayan değerleri üretmek olduğuna değinmiştir. Organizasyon 

becerisine sahip, kaynakları değerlendiren, risk alan, fırsatları görebilen ve değerlendirebilen, değer yaratan, 

oyunun kuralını baştan yazan, vb. özelliklere sahip bireylerin girişimci bireyler olarak nitelendirilebileceği be-

lirtilmiştir (Odabaşı, 2004). Girişimci bireylerin ortak özelliği kendilerini yeniliğe adamış olmalarıdır (Odabaşı, 

2004). Miller girişimciliğin temel unsurunun risk alma ve yenilik yapmak olduğuna değinmiştir (Zhao, 2005). 

İrmiş ve Özdemir (2011) girimşimci bireylerin problem çözme yeteneğini yenilikçi olmalarıyla ilişkilendirerek, 

girişimciliğin tanımlarında yenilikçilik kavramının önemine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda girişimci olmanın ye-

nilik üretmeyi gerektirdiği, yenilik üretmenin girişimciliği tetiklediği düşünülebilir. 

Bireylerin karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilmesinde sahip oldukları inovasyon ve girişimcilik 

becerileri önemli rol oynamaktadır. Elçi’nin (2011) Amerika’da çelik sektöründe çalışan iki kasabada çıkan krize 

ilişkin verdiği örnekte, krizden başarıyla kurtulan topluluğun  insanlar arası paylaşımın yoğun ve güçlü olduğu 

sosyal ağlara sahip, fırsatların peşinde koşan, yeniliğe ve işbirliğine açık girişimci bir toplum olduğu, hasar alan 

topluluğun tutucu, zayıf sosyal ağların bulunduğu, inovasyon ve girişimcilik becerileri düşük, dışarıya ve işbirli-

ğine kapalı bir topluluk olduğu belirtilmiştir. Bu örnek bireylerin inovasyon ve girişimcilik becerilerine sahip ol-

malarının başarılarına katkı sağladığını göstermektedir. Türkiye’de lise düzeyinde, üniversite düzeyinde ve mes-

lek sahibi yetişkinler arasında girişimciliğe olan ilginin sorgulandığı çalışmada, lise düzeyindeki öğrencilerden 

%22’sinin, üniversite düzeyinde %5’inin, meslek sahibi yetişkinlerde %2’sinin girişimciliği bir kariyer hedefi ola-

rak görüp, ilgi duydukları saptanmıştır. İnovatif düşünme becerisi açısından ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin 

tamamının inovatif fikirler geliştirdikleri, lise düzeyinde öğrencilerin %7’sinin, üniversite düzeyindeki öğrencile-

rin %12’sinin hiç fikir üretmedikleri belirtilmiştir (Elçi, 2011). Bu bulgular eğitim seviyesine göre bireylerin yeni 

fikirler üretme  ve girişimci olma düzeylerinde düşüşün olduğunu göstermektedir. İlköğretim düzeyinden orta 

öğretim düzeyine gidildikçe öğrencilerin girişimcilik ve inovasyon becerilerindeki düşüşün eğitim sistemimizin 

sorgulanmasını gerektirmektedir. İnovasyona dayalı becerilerin kazandırılmasında 2004-2005 yıllarında başla-

tılan program çalışmaları önemli rol oynamaktadır. Bireylere inovasyona dayalı becerilerin kazandırılmasında 

öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle sınıf öğretmeni adaylarının inovasyon ve girişimcilik 

becerilerine sahip olarak eğitim fakültelerinden mezun olmaları beklenmektedir. Bu çalışmada da Öğretim Tek-

nolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde inovatif material tasarlamanın  sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik 

düzeylerine etkisi araştırılmaktadır.
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Araştırmada eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2011-2012 öğretim yılı bahar döne-

minde Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı 2. sınıfta öğrenimini sürdüren 21 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya 27 sınıf öğremeni adayı katılmış olup, normallik testleri ve uç değer analizi 

sonrasında 21 sınıf öğretmeni adayının katılımıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin birbirlerinde öğrene-

bileceklerinin vurgulandığı sosyal yapılandırmacılığa dayanarak sınıf öğretmeni adayları 5’er kişilik gruplara ayrıl-

mışlardır (Yanpar Yelken, 2011). Çalışma, 12  hafta devam eden Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi 

boyunca sürmüştür. Öğretim Teknolojileri Materyal Tasarımı dersi inovasyon ve inovasyonun eğitime entegrasyo-

nuna ilişkin eğitim verilmesi, inovasyon olarak kavram haritası, çalışma yaprağı ve üç boyutlu materyallerin geliş-

tirilmesi biçiminde tasarlanmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarından öğretim programında yer alan kazanımlara uygun 

inovasyon niteliğinde kavram haritası, çalışma yaprağı ve üç boyutlu materyal geliştirmeleri istenmiştir. Çalışmada 

Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği”, açık uçlu kav-

ram haritası etkinliği anketi, açık uçlu çalışma yaprağı etkinliği anketi, açık uçlu 3 boyutlu materyal etkinliği anketi 

kullanılmıştır. Öğrencilere dersin öncesinde ve sonrasında uygulanan  üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik 

ölçeğine ilişkin faktör analizi çalışmalarından  ölçeğin tek faktörlü olduğu ve ölçeğin güvenirlik katsayısının .90 

olduğu saptanmıştır (Yılmaz ve Sünbül, 2009). Her bir etkinliğe ilişkin açık uçlu anketlerle öğretmen adaylarından 

geliştirdikleri her materyal için materyal geliştirme süreçlerine, materyal geliştirme süreçlerinin girişimciliklerine 

katkısına, geliştirdikleri materyalin inovasyon olma düzeyine, materyal geliştirme sürecinde hoşlarına giden ya 

da gitmeyen yanların neler olduğuna yönelik görüş bildirmeleri ve materyallerini puanlandırmaları istenmekte-

dir. Dersin sonunda 3 öğretim üyesinin katılımıyla öğrencilerin materyalleri inovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik vb 

ölçütlere göre değerlendirilmiş ve  birinci olan grup belirlenmiştir. Gruplar arasında yarışma gerçekleştirilmesinin 

grup üyelerinin inovasyon üretmelerini, başarıya odaklanmalarını ve en iyi olma duygusuna sahip olmalarını tetik-

lediği, böylece grup üyelerinin girişimci olmalarının sağlanacağı düşünülmektedir. Girişimcilik ölçeği öğrencilerin 

inovasyana dayalı ders tasarımıyla girişimcilik düzeylerine ilişkin algılarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadı-

ğının belirlenmesi için kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının inovatif materyal geliştirme etkinliklerine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Girişimcilik ölçeği ön test ve son test ortalama puanları 

arasındaki farkın anlamlılığının belirlenmesi için ilişkili örneklemler için t testi yapılmıştır. 

Açık uçlu çalışma yaprağı anketi, açık uçlu kavram haritası etkinliği anketi ve açık uçlu 3 boyutlu materyal 

etkinliği anketiyle elden edilen görüşler analiz edildiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının inovasyon kavramını öğ-

rendiklerini, inovatif materyal tasarlarken materyal geliştirme ilkelerini dikkate aldıklarını, kaynakları değerlendi-

rerek iş planı yaptıklarını ve grup üyelerinin bu plana uyduğunu, mevcut materyallere yenilik getirdiklerini, fikir 

üretme aşamasında zorlandıklarını ancak hiçbir zaman yılmadıklarını, tüm fırsatları değerlendirerek inovatif ma-

teryal (ürün) ortaya koyabildiklerini, ellerindeki kaynakları kullanarak yenilik getirici materyaller tasarlayabildikle-

rini, inovatif materyal tasarlamanın kendilerine farklı bakış açısı sağladığını ve bundan çok memnun olduklarını, 

mevcut materyallerin dışında yenilik getiren materyaller tasarlamaktan zevk aldıklarını, grup üyeleriyle çalışmanın 

işlerini kolaylaştırdığını ve sorumluluk aldıklarını, yapamayacakları herhangi birşeyin olmadığı bilincine sahip ol-

duklarını, gruplar arasında birinci olmak için ellerinden gelenin ötesinde çaba harcadıklarını, başarıya odaklandık-

larını ve inovasyon ürettiklerini belirttikleri görülmüştür. Her gruptan kendi materyalini inovatif olma düzeyine 

göre değerlendirilmesi istediğinde, öğretmen adaylarının kendi materyallerine 90 ile 100 arasında puan verdik-

leri saptanmıştır. Ayrıca girişimcilik ön test ve sont test ortalamaları kıyaslandığında, sınıf öğretmeni adaylarının 

grupla inovatif materyal geliştirmeleri sonrasında, girişimcilik düzeylerinde anlamlı bir artışın olduğu saptanmıştır, 

t(20)=20,045, p<.05. Elde edilen bulgulardan grupla inovatif materyal geliştirmenin sınıf öğretmeni adaylarının 

girişimcilik düzeylerini arttırdığı yargısına ulaşılabilir. Bu bulgular inovasyonu destekleyen yaklaşımla düzenlenen 

eğitim uygulamalarıyla bireylerin girişimci olmalarının sağlanabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, girişimci 

bireyler yetiştirecek geleceğin öğretmenlerinin girişimci olmalarını sağlamak için, öğrenimleri süresince inovatif 

projeler üretebilecekleri ortamların oluşturulması önerilebilir. Ayrıca ürettikleri projelerini tanıtmaları ve savunma-

ları sağlayacak yarışmalar düzenlenebilir. Üniversitelerde girişimcilik konusunda seminer ve konferanslar verilebilir, 

eğitim uygulamaları inovasyonu destekleyecek biçimde tasarlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: inovasyon, materyal geliştirme, girişimcilik
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Erken çocukluk yılları çocuğun yaşamındaki en önemli yıllardır çünkü çocuk bilişsel, sosyal, duygusal ve 

dil gelişimi alanlarındaki birçok beceriyi bu dönemde kazanmaya başlar. Gelişim ve öğrenmenin en hızlı olduğu 

dönemdir (Senemoğlu, 2004. Bu yüzden çocuklarına en iyi eğitimi verebilmek adına aileler okul öncesi eğitim 

kurumlarına başvurmaktadırlar. Okul öncesi kurumları da bu konuda ailelere destek sağlamaktadırlar.

Okul bir yönden çocukların gelişimlerine yardımcı olurken diğer yandan ailelerle de işbirliği içerisinde ol-

malıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları ne denli kaliteli olursa olsun aile tara-

fından desteklenmedikçe çocuklarda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak ve okul öncesi eğitimin hedefl erine 

ulaşmak mümkün olamayacaktır.  Bu iş birliğinde her iki tarafın da katılımının sağlanması gerekmektedir (Ka-

ğıtçıbaşı, 1996.) Okul aile işbirliğinin yapılması, öğretmenleri ailede yapılanlar hakkında, ana babaları ise okulda 

yapılanlar hakkında bilgilendirerek birbirlerini tanıma fırsatı yaratmaktadır. Çocukların gelişimi ve eğitimi bü-

tüncül olarak okul, aile ve toplum yaşamlarının bağlamları içinde düşünülmelidir Öğretmen ve anne babalar 

belirledikleri amaçlara ve beklentilere ulaşmak için birlikte hareket etmenin gerekliliğine inanmalıdır. Ailelerin 

okulda verilen eğitime katılmaları ev ve okul arasında devamlılığı sağlayacağından programın başarılı olmasın-

da etkili olacaktır (Aral ve diğ., 2002).

Eğitim faaliyetlerinin okul ve çocuğun kişiliğinin şekillendiği ilk yer olan aile ile birlikte yürütülmesi, ula-

şılmak istenen hedefe bizleri en kısa yoldan varmamızı sağlayacaktır. Çocuk eğitimi konusunda sürekli bilgi 

edinen, onlarla iletişim kuran, sorunlarını öğretmenle diyalog kurarak gideren aileler, çocuğu hayata hazırla-

mada daha başarılı olmaktadır. Çocukların okul içindeki problemlerinde, olumsuz davranış ve duygularında, 

ailenin etkin bir rol alarak, bunun sebeplerine inmesi ve çözüm önerilerinde bulunması, öğretmenlere büyük 

katkı sağlar. Okul ve aile arasındaki sevgi bağlarını kuvvetlendirmektedir. Tüm bu nedenlerle çocukların bilinçli 

bir ortamda gelişmeleri ve eğitilmeleri büyük önem taşımaktadır. Çocuğun gelişiminde ve eğitiminde bu denli 

etkileri olan aile üyelerinin, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri, ya da 

en azından çocukları ile ilgili eğitim yaşantılarına katılarak etkileşimde bulunmaları sağlanmalıdır 

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim  kurumlarında uygulanan programlara aile ilgi ve  katılı-

mının çocuğun başarısına etkisinin öğretmen ve veli görüşlerine göre belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultu-

sunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.

Öğretmen ve aile görüşlerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara aile ilgi ve 

katılımının çocuğun başarısına etkileri nelerdir?

Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara aile ilgi ve katılımının çocuğun başarısına etkisi 

üzerine öğretmen ve aile görüşleri arasında anlamalı bir fark var mıdır?

Öğretmen ve aile görüşlerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanana programlara aile ilgi ve 

katılımının etkinliğini artırmak için öneriler nelerdir?

Öğretmen ve aile görüşlerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara aile ilgi ve 

katılımının etkinliğini artırmak için öneriler arasında fark var mıdır?

Bu çalışmanın, modeli betimsel nitelikli tarama modelidir. Betimsel yöntemler geçmişte veya şu anda var 

olan durumu niteliksel veya niceliksel olarak tanımlamaya çalışır. Betimsel yöntemler davranışları tanımlamayı 

ortak özelliklere göre sınıfl amayı ve birbiriyle ilişkili olanları belirlemeyi amaçlar ( Erözkan, Ekiz,  2007). Yapılan 

çalışmada da var olan durumun olduğu gibi ortaya konması nedeni ile araştırma deseni olarak betimsel nitelikli 

tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın evrenini Balıkesir il merkezinde bulunan resmi anaokulları ve ana-

sınıfı öğretmenleri ve bu sınıfl arda bulunan çocukların velileri oluşturmaktadır.
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Balıkesir ili merkezinde bulunan 13 anaokulu ve 10 anasınıfından örneklem alınmıştır. Anket çalışması için 

seçilen okullardaki tüm evren alınarak öğretmen ve veli anket formları dağıtılmıştır. 300 Anket formu araştırmacı 

tarafından öğretmen ve velilere elden dağıtılmıştır. Buna göre 239 veli ve 61 öğretmen olmak üzere toplam 300 

kişiden toplanan veriler eksiksiz toplanarak analiz edilmiştir.

Araştırmanın amaçları doğrultusunda veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket okul öncesi eği-

timde uygulanan programlara aile ilgi ve katılımının çocuğun başarısına etkisi araştırılacak olup anket; öğret-

men görüşleri-öğretmen önerileri, aile görüşleri ve aile önerileri olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır.

Öğretmenlere ve velilere uygulanan anket formlarının oluşturulmasında öncelikle konu alanı ile ilgili kay-

naklar taranarak araştırma yapılmıştır. Taslak olarak hazırlanan anket formları uzman görüşleri ve öğretmen gö-

rüşleri alınarak yeniden düzenlenmiştir. Düzenlenen formun güvenirliğinin sağlanması amacı ile ön uygulama 

yapılmış ve yapılan güvenirlik analizi sonucunda anketin .88 olduğu ve yüksek düzeyde bir güvenirliğe sahip 

olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmanın bulgular kısmında, uygulama aşamasında kullanılan veri toplama araçları ile elde edilen ve-

riler analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Bulgular: Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin bulgular incelendiğinde; genellikle aile ve öğret-

menlerin aile katılımının programın başarısı açısından önemli, olarak görüldüğü belirtilmektedir. Aile katılım 

çalışmaları öğretmenlerin hedefl ere ulaşabilmelerini kolaylaştırmakta ve çocukların fiziksel, psikomotor ve dil 

gelişimlerini hızlandırmaktadır. Çalışmanın ikinci alt problemine ilişkin bulgular incelendiğinde; Öğretmen ve 

ailelerin program uygulamlarına katılım ile ilgili aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur. Her iki 

grupta aile katılımın önemini vurgulamaktadır. Çalışmanın üçüncü alt problemine ilişkin bulgular incelendi-

ğinde; öğretmenler ailelerin eğitime katılım ile ilgili daha çok bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirtmektedirler. 

Aileler ise program ve yapılan çalışmalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istemektedirler. Çalışmanın 

dördüncü alt problemine ilişkin bulgular incelendiğinde; öğretmen ve ailelerin önerileri arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı bulunmuştur. 

Sonuçlar: Çalışma sonuçlarına göre aile katılımının çocuğun başarısında etkili olduğu, katılım çalışmaları-

nın gerekli olduğu ve ailelerin eğitime katılmalarının daha fazla desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca, öğretmenler ailelerin katılım etkinlikleri hakkında bilinçlendirilmelerini, katılım etkinlikleri verilirken tüm 

kazanımların bir arada verilmemesi gerektiğini ve ailelerin haftada bir gün okulda bulunup öğretmene yardım 

etmeleri gerektiğini önermişlerdir. Öğretmenlerin haftada bir gün ailelerin okulda kendilerine yardım etmeleri-

ni önerdikleri, ailelerin ise katılım çalışmaları hakkında öğretmenlerin kendilerinden  beklentilerini azaltmalarını 

önerdikleri görülmüştür. Sonuç olarak, aile katılım etkinlikleri çocuğun başarısını olumlu etkilemekte, katılım 

etkinlikleri sayesinde çocuklar daha iyi işler çıkarabilmekte, kendilerine değer verildiğini hissetmektedir ve bu 

da onların başarılarını artırmaktadır. Öğretmen ve aileler aile katılımının çocuğun başarısını artırdığı görüşünde 

birleşmektedirler.

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi, Aile katılımı, Okul öncesinde aile katılımın önemi.
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Özet 

İnsanların gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek, eğitim ortamlarını etkili bir biçimde dü-

zenlemeyi ve öğretme yoluyla öğrenmeyi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen uygulamalı bir bi-

lim dalıdır (Fidan ve Erden,1993). Eğitim psikolojisi, öğrenme ve öğretim ile ilişkin bunlara ilişkin faktörlerin ince-

lendiği çalışama alanı (Özbay, 2009) olarak tanımlanırken, eğitim psikolojisinin psikolojiden ayrılan bir tarafının 

olduğu akla gelir. Erden ve Akman ( 2009) bu ayrılan yönün eğitim psikolojisinin,  dolaylı bir yola başvurmadan 

direk olarak eğitim ve öğretim süreci ile ilgilenmesi olarak belirtir. Eğitim psikolojisinin ayrı bir bilim dalı olarak 

görülmesinin diğer bir nedeni de kendisine özgü bir ilgi alanının olmasıdır. Bu ilgi alanını özetle, 1. Öğrencilerin 

gelişim özellikleri, 2. Okulda öğrenme ve öğretme süreçleri, 3. Sınıf Yönetimi oluşturmaktadır (Selçuk, 2010; Er-

den ve Arıkan, 2009; Özbay, 2009).  Drama, öğrencilerin bireysel veya grup dâhilinde yapılan etkinliklerde aktif 

katılımını sağlayan tekniklerden birisidir (Sönmez, 2009; Akyol, 2003). Bu tanım göz önüne alındığında, drama-

nın çağdaş eğitim tekniklerinden biri olduğu söylenebilir. En çok kullanılan drama çeşitleri yaratıcı drama, eğitici 

drama, psikodrama ve sosyodrama olarak sıralanabilir (Yenilmez ve Uygan, 2010). San’a (2002) göre yaratıcı 

drama, bireylerin yetenekleri dâhilinde, belirlenen bir konuyu, yaşantıyı, bir fikri ya da temayı, birey kendi duygu 

ve düşüncelerini belli kurallar çerçevesinde aktararak tiyatronun bazı tekniklerini (doğaçlama, rol oynama vb.) 

kullanarak bir oyun şekliyle canlandırmasıdır. Yaratıcı drama yöntemi, etkileşim odaklı bir öğretim yöntemidir 

(Fer, 2009). Öğrenciler (bireyler) eğitimde bu yöntemi kullandıklarında, öğrenme işlemine beden dillerini (jest-

mimik, el-kol hareketleri vb. gibi) katarak konunun ya da olayın tamamen bir parçası haline gelirler. Böylece 

öğrenciler, yapılmış olan eğitim-öğretimi yaparak yaşayarak öğrenmiş olurlar.

Bu çalışılmanın amacı; yaratıcı dramanın öğrencilerin eğitim psikolojisi dersindeki akademik başarılarına 

etkisinin belirlenmesidir. 

Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel modele uygun olarak planlanmış ve gerçekleşti-

rilmiştir. Ön-test son-test kontrol gruplu desende araştırmaya katılacak öğretmen adayları random olarak iki 

gruba ayrılırlar. Bu iki grup yansız olarak biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere seçilir. 

Araştırmanın örneklemi 2011–2012 bahar yarıyılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğre-

tim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci sınıfında eğitim psikolojisi dersi alan öğrencilerden oluş-

maktadır. Bu öğrencilerin 33 tanesi deney grubunu, 32 tanesi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmada 

yaratıcı drama ve geleneksel yöntemin uygulandığı deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilgi seviyele-

rini belirlemek için, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Eğitim Psikolojisi Bilgi Testi” kullanılmıştır. Araştırmada 

yaratıcı drama ve geleneksel yöntemin uygulandığı deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilgi seviyele-

rini belirlemek için, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Eğitim Psikolojisi Bilgi Testi” kullanılmıştır. Bilgi testi, 

öğretmen adayların eğitim psikolojisi hakkındaki bilgi seviyelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Bilgi testi için 4 konuya da kapsayan toplam 40 maddelik soru havuzu hazırlandı. Bu şekilde hazırlanan test 

için 2 Eğitim Bilimleri Bölümü, 1 Türkçe Eğitimi Bölümü ve 1 İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden görüş alındı. 

Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda 8 sorunun çalışmaya uygun bulunmadığı ortak görüş olarak belirlendi ve 

yapılan değerlendirmeyle soruların testten çıkarılmasının uygun olduğu tespit edildi. Güvenirlik çalışması için ise 

“Doğru” ve “Yanlış” olarak yani “0,1” gibi ikili ölçüm olduğu için KR-20 testi kullanılmıştır ve KR-20 güvenirlik katsayısı 

0.76 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla bilgi testine son şekli verilmiştir. Bilgi testi 32 madde ve 4 alt boyuttan oluşan 

5 seçenekli bir testtir. 4 alt boyut, eğitim psikolojisi konularında yer alan “Klasik Koşullanma”, “Edimsel Koşullanma”, 

“Sosyal Öğrenme Kuramı” ve “Gestalt Kuramıdır”. 32 maddelik bilgi testinde; Klasik Koşullanma ile ilgili 6 madde, 
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Edimsel Koşullanma ile ilgili 9 madde, Sosyal Öğrenme Kuramı ile ilgili 8 madde ve Gestalt Kuramı ile ilgili 9 madde 

bulunmaktadır. Deney ve kontrol grubunda dersin tamamının öğretimi aynı araştırmacı tarafından gerçekleştiril-

miştir. Deney grubunda, eğitim psikolojisi dersinde öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama metodu kullanılmıştır. 

Kontrol grubunda ise düz anlatım yöntemi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak 

araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi testi uygulanmıştır. Araştırma 4 hafta yani 12 ders saati olarak planlan-

mıştır. Öncesindeki 2 hafta hazırlık aşaması olarak düşünülmüştür. Deney grubuna yaratıcı drama yöntemi uygula-

narak dersler işlenmiş, kontrol grubuna ise düz anlatım yöntemi uygulanarak dersler işlenmiştir. Kontrol ve deney 

grubu arasında uygulama öncesinde ve sonrasında meydana gelmesi olası farklılıkları karşılaştırmak amacıyla bilgi 

testi aracılığı ile elde edilen veriler bağımlı ve bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir.

Tablo 1: Deney ve Kontrol Gruplarının Eğitim Psikolojisi Başarılarını Ölçemeye Yönelik Ön Test Puanlarına 

İlişkin Bulgular

Öğrenci grupları Denek sayısı (N) X Ss Sd t P

Deney 33 8,78 1,38 67 -0,23 0,81

Kontrol 36 8,86 1,19

Tablo 1 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön testten aldıkları puanların ortalamaları arsında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir t(67)= -0.23, p>.05. Dolayısıyla deney ile kontrol gruplarının iki 

denk grup olduğu söylenilebilir.

Tablo 2: Deney Grubunun Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması

Test Denek sayısı (N) X Ss Sd t P

Ön test 33 8,78 5,05 32 -13,52 0,00

Son test 33 24,96 1,38

Tablo 2 incelendiğinde deney grubunun öntest ve son test puanları arsında anlamlı bir farklılığın olduğu 

görülmektedir. t(32)= -13.52, p<.05.  Başarı durumunun sontest lehine olduğu söylenilebilir.

Tablo 3: Kontrol Grubunun Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması

Test Denek sayısı (N) X Ss Sd t P

Ön test 32 8,90 1,22 31 -26,23 0,00

Son test 32 20,42 3,16

Tablo 3 incelendiğinde kontrol grubunun öntest ve sontest puanları arsında anlamlı bir farklılığın olduğu 

görülmektedir. t(31)= -26.23, p<.05. Başarı durumunun sontest lehine olduğu söylenilebilir.

Tablo 4: Deney ve Kontrol Gruplarının Eğitim Psikolojisi Başarılarını Ölçemeye Yönelik Son Test Puanlarına 

İlişkin Bulgular

Öğrenci 

grupları

Denek sayısı 

(N)

X Ss Sd t P

Deney 35 24,96 4,96 65 -4,27 0,00

Kontrol 32 20,42 3,16

Tablo 4 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arsında anlamlı bir farklılığın olduğu 

görülmektedir. t(65)= -4.27, p<.05. Deney grubunun derste gösterdiği başarı (X=24.96), kontrol grubuna göre 

(X=20,42) daha yüksektir. 

Uygulamadan elde edilen sonuçlara göre deney ve kontrol gruplarının son test toplam puanları arasında 

fark olduğu ve bu farkın yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubu lehine olduğu görülmüştür. Bu so-

nuç dikkate alındığında, yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin, öğrenme düzeyi ve başarıları üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Psikolojisi, Yaratıcı Drama, Akademik Başarı
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Yaşantı ürünü ve kalıcı izli davranış değişikli (Erden, 1998, 19) olarak adlandırılan öğrenme, bireysel bir 

nitelik taşıdığından pek çok değişkenin etkisi altındadır. Öğrenenlerin öğrenme davranışlarını etkileyen değiş-

kenlerden biri de, öğretme-öğrenme sürecinde tercih ettikleri öğrenme ve düşünme stilleridir. “Stiller” son yıl-

larda eğitim psikologları tarafından geniş çaplı araştırmalara konu olmuş ve farklı şekillerde tanımlanan pek çok 

kavramla ilişkilendirilmiştir. Bunlar içerisinde araştırmalara en çok konu olanlar, öğrenme stilleri ve düşünme 

stilleridir.

Öğrenme stili kavramı ilk olarak 1960 yılında Dunn tarafından “her öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğren-

meye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken kendine özgü yollar kullanması” şeklinde ifade edilmiştir (Tatar, 

Tüysüz ve İlhan, 2008). Aynı dönemde öğrenme stili üzerinde çalışan Kolb ise öğrenme stilini “bilgiyi alma ve 

işlemde kişisel olarak tercih edilen yöntem” biçiminde tanımlamıştır (Bahar ve Bilgin, 2003). Kolb tarafından De-

neyimsel Öğrenme Kuramı’na bağlı olarak geliştirilen öğrenme stilleri, eğitim bilimleri alanında oldukça önemli 

bir yere sahiptir.

Bilişsel öğrenme teorilerinden farklı olarak Deneyimsel Öğrenme, öğrenme sürecini bilginin deneyimler 

sonucu oluşturulması süreci” olarak tanımlamaktadır. Bilgi ise deneyimlerin algılanması ve işlenmesinin kombi-

nasyonu sonucu oluşur (Kolb,1984).  Deneyimlerin algılanması ve işlenmesi  birbirinden bağımsız olmakla bera-

ber birbirlerini desteklemekte ve böylelikle öğrenme biçimleri ortaya çıkmaktadırlar. Deneyimlerin algılanması 

somut yaşantı ve soyut kavramsallaştırma, deneyimlerin işlenmesi aktif yaşantı ve yansıtıcı gözlem yolu ile ger-

çekleşmektedir. Birey için zaman zaman bu dört kategoriden biri öncelik kazanır ve bir öğrenme yaşantısında 

bu döngüden sayısız kez geçilmesi kaçınılmazdır (Kaf Hasırcı, 2006).

Dört öğrenme biçimi, öğrenme stillerinin tabanını oluşturmaktadır. Öğrenme biçimlerinin birleşimi sonu-

cunda dört öğrenme stili ortaya çıkmaktadır. Bu stiller; Değiştiren, Özümseyen, Ayrıştıran ve Yerleştiren öğren-

me stilleridir.

Literatürde stillerle ilişkilendirilen bir diğer kavram ise düşünme stilleridir. Sternberg (1988)’in Zihinsel Öz-

yönetim Kuramı’na dayalı olan düşünme stili, insanların zihin ve bilgilerini kullanmak için seçtikleri ve düşünme-

yi tercih ettikleri yoldur (Subaşı, 2010). Bu bakımdan düşünme stili zeka veya yetenek olarak açıklanamaz, aksine 

zeka ya da yeteneğin kullanılma biçimidir (Fer, 2005).

Sternberg’e göre bireyler tek bir stilden çok stil profiline sahiptirler. Örneğin derslerinde kural tanımayan, 

yeniliklere açık olan bir kişi, mutfakta yemek yaparken kurallara bağlı kalmayı tercih edebilirler (Dinçer, 2009). 

Bu nedenle iyi ya da kötü stil yoktur. Bireylerin kendilerine özgü düşünme stilleri vardır. Stiller yaşam talepleri ve 

zamana göre değişebilir, bireylerin içinde bulundukları koşullar tarafından biçimlendirilebilir (Başol ve Türkoğlu, 

2009).

Sternberg dünyadaki devlet yönetim şekillerinin keyfi ve tesadüfi gerçekleşmediğini, bu sürecin belirli 

mantık ve kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Bu süreçlerde görülen aşamaların insan zih-

ninin bir parçası olduğunu, değişik devlet şekillerinin insanların kendilerini yönetme biçimlerini yansıttığını 

belirten Zihinsel Özyönetim Kuramı, herhangi bir devletin yönetim aşamaları ile insan zihninin işleyiş aşama-

ları arasındaki benzerliği irdelemektedir (Sevinç ve Palut, 2010). Bu düşünceden hareketle Zihinsel Özyönetim 

Kuramı, insanların düşünme stillerinin dünyaca yaygın olan yönetim dalları ve yönetim türleri ile benzer şekilde 
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olduğunu söylemektedir (Balgalmış ve Baloğlu, 2010). Sternberg’ in (1997) yaklaşımında, işlevler, biçimler, dü-

zeyler, kapsam ve eğilimler olmak üzere 5 grup altında toplam 13 düşünme stili (yasayapıcı, yürütmeci, yargı, 

tekerkçi, aşamacı, çokerkçi,anarşik, bütünsel, ayrıntısal, içedönük, dışadönük, yenilikçi, tutucu) bulunmaktadır.

Literatürde öğrenenlerin düşünme stilleri ve öğrenme stilleri ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi ince-

leyen pek çok araştırma mevcuttur (Yenice ve Saracaloğlu, 2009; Güven, 2008; Buluş, 2005; Peker, 2003; Garcia 

ve Hughes, 2000; Grigorenko ve Sternberg, 1997). Ancak sınırlı sayıdaki araştırmada öğrenenlerin öğrenme ve 

düşünme stilleri arasındaki etkileşimi incelenerek, akademik başarıyla olan ilişkisini değerlendirmiştir (Erdoğan, 

2008; Garcia ve Hughes 2000). Bu araştırmada da öğretmen adaylarının öğrenme ve düşünme stilleri arasındaki 

ilişki incelenmiş ve stillerin akademik başarıya olan etkileri araştırılmıştır.

Araştırmanın temel amacı; öğretmen adaylarının baskın öğrenme ve düşünme stillerini belirlemek, bu 

stillerin adaylarının branşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek, öğretmen adaylarının öğrenme 

ve düşünme stilleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve bu stillerin 

adayların akademik başarılarının yordayıcı olup olmadığını incelemektir. Bu amaca ulaşmak adına aşağıdaki 

soyulara yanıtlar aranmaktadır:

Öğretmen adaylarının baskın öğrenme ve düşünme stilleri nedir?

Öğretmen adaylarının branşlarına göre öğrenme ve düşünme stilleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Öğretmen adaylarının öğrenme ve düşünme stilleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Öğretmen adaylarının öğrenme ve düşünme stilleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır?

Öğrenme ve düşünme stilleri akademik başarıyı yordamakta mıdır?

Araştırmada tarama modellerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ve 

daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığı ve/veya derecesini araştıran genel tarama model-

lerindedir (Karasar, 1998, 81). Araştırmanın evrenini, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde 

öğrenim gören öğretmen adayları, örneklemini ise İlköğretim Matematik (n=79) ve Sınıf öğretmenliği (n=84) 

Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 163 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Araştırmada öğretmen adaylarının;  kişisel bilgilerine ilişkin veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Ki-

şisel Bilgiler Formu” ile,  öğrenme stillerine ilişkin veriler, Kolb tarafından geliştirilen, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Kolb Öğrenme Stili Envanteri” ile, düşünme stillerine ilişkin veriler ise Stenberg 

ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Fer (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Düşünme Stilleri Envan-

teri” kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen adaylarının akademik başarılarını belirlemek için ise Öğretim İlke ve 

Yöntemleri dersindeki başarı puanları dikkate alınmıştır.

Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan veriler SPSS 15 paket programı kullanılarak değerlendiril-

miştir. Verilerin analizinde; frekans, yüzde, kay-kare, pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi tekniklerin-

den yararlanılmıştır.

Verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının baskın öğrenme stillerinin ayrıştıran (%68,1), baskın dü-

şünme stillerinin yasayapıcı (%30,1) düşünme stili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının 

branşlarına göre öğrenme ve düşünme stilleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu, öğretmen adaylarının öğrenme ve düşünme stilleri arasında 

düşük düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğudur (r=0,173; p=0,027).

Araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasında düşük düzeyde pozitif 

bir ilişki olduğu görülürken (r=0169;  p=0,031), düşünme stilleri ile akademik başarı arasında ilişki olmadığı 

(p=0,960; p>0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca adayların öğrenme stillerinin akademik başarılarını yordama gü-

cünü belirlemek için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, öğrenme stilinin akademik başarıdaki 

toplam varyansın %2,9’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Öğrenme stili alt boyutlarından hangisinin akademik 

başarıyı yordadığını belirlemek için yapılan adımsal regresyon analizi sonucunda, aktif yaşantı alt boyutu ile 

akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aktif yaşantı alt boyutu akademik başarı varyansının 

%2.9’unu açıkladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Öğrenme Stili, Düşünme Stili, Akademik Başarı.
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Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algıları ve Başarı/Başarısızlık 

Yüklemeleri:  Boylamsal Bir Araştırma
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Hale SUCUOĞLU
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Özet

Günümüzde öğretmen yetiştirme eğitimin önemli konuları arasında yer almaktadır ve öğrenme-öğret-

me sürecinde çok yönlü ve yaşamsal bir role sahiptir. Öğretim sisteminin diğer öğelerinin etkililiği dolayısıyla 

öğretimin etkililiği büyük ölçüde öğretmene bağlıdır. Yetersiz bir öğretmenin en iyi koşullarda bile öğretimin 

amaçlarını gerçekleştirmesi düşünülemez.

“Öğretimin etkililiği” bir öğretmenin, zor öğrenen öğrencilerin öğrenmesine yardım etmek için onlara ula-

şabileceği yönündeki inancıdır. Genelde öğretmenlerin öğrenciler üzerinde güçlü etkiler bırakabileceği inancı 

ve öğretmen olarak kendi öğrencilerini etkileyebileceğine olan inancı olmak üzere bu etkililik duygusunun iki 

yönü vardır. Öğretmenlerin etkililik duygusu, öğretmenlerin öğrenci başarısıyla doğrudan ilişkilendirdikleri kişi-

sel özelliklerden biri durumundadır.

Öz-yeterlik kuramı, yüksek etkililik duygusuna sahip öğretmenlerin öğrencileri, zor öğrenenler olsa bile 

kendilerine ve öğrencilere inandıkları için daha çok çalıştıkları ve daha uzun süre çaba gösterdiklerini varsayar. 

Öğretmenlerin etkililiği daha çok sınıftaki gerçek başarı sonucunda arttığı gerçeğidir. Bunun yanı sıra öğrencile-

rin “neden başarılı ya da başarısız oldum?” sorusuna verdikleri yanıtlar da onların güdüsünü etkilediği bilinmek-

tedir. Öğrenciler başarı ve başarısızlık nedenlerini çeşitli etkenlere yüklerler, buna karşılık yüklemeler de onların 

beklentilerini etkiler. (Açıkgöz, 2003).  Başarılı öğrenciler başarısız olduklarında içsel ve kontrol edilebilir yük-

lemeler yapmaktadırlar. Örneğin, yönergeyi yanlış anladıklarını, çok çalışmadıklarını ya da yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını söylemektedirler. Bunların farkında olan öğrenci başarısızlığını kontrol edilebilir nedenlere yükle-

mekte ve başarılı olabilmek için en kısa zamanda yeni stratejiler üzerinde odaklaşmaktadır. Bu da öğrenciyi ba-

şarma, gurur duyma, kendini iyi hissetmeye yöneltmektedir (Woolfolk, 2001). Başarısız öğrencilerin yüklemeleri 

ise genellikle dışsaldır ve yüklemelerle ilgili olarak rastlanabilecek en kötü olasılıklardan birisi yüklemelerin içsel, 

durağan ve kontrol edilemez oluşudur. Örneğin, bir öğrenci başarısızlığının yeteneksizlikten kaynaklandığını ve 

bunu değiştiremeyeceğini düşünüyorsa başarmak için hiçbir çaba göstermek istemez. Böyle öğrencileri güdü-

lemek oldukça zordur (Açıkgöz, 1996). Öğrenciler, başarısızlık sonucunda önemli bir şey yapamadığı duygusuna 

kapıldığı takdirde öğrenilmiş çaresizlik geliştirebilirler (Woolfolk, 1993). 

Yüklemelerin, nedensellik kaynağının içsel veya dışsal olmasına göre “nedensellik kaynağı”; kaynağın ör-

neğin bir hastalık durumu gibi değişim durumuna göre “durağanlık” ve bireylerin kaynağı etkileyebilmesine 

göre “kontrol edilebilirlik” olmak üzere üç boyutu vardır (Weiner, 1985, Akt.: Nilsen, 2009). Bu üç boyutun etkile-

şimine göre yüklemeler oluşur. Yükleme kuramcılarına göre yüklemeler öz-yeterliği etkiler (Zimmerman, 1995).  

Öz-yeterlik kuramına göre yüklemeler öğrencinin yeterlilik değerlendirmelerinde rol oynar (Açıkgöz, 2003). Ör-

neğin bir işi az bir çabayla başaran öğrenciler daha çok çabalayarak başaran öğrencilere göre kendilerini daha 

çok yeterli hissedeceklerdir ya da bir işi kolay olduğu için başardığını düşünen bir öğrencinin de yeterlik duygu-

ları yükselmeyecektir (Açıkgöz, 203: 245). 

Bu çalışmanın öğretmen adaylarının eğitimleri boyunca öz-yeterlik algılarının ve başarı /başarısızlık yük-

lemelerinin değişip değişmediğinin ve cinsiyet/bölümün öz-yeterlik ve başarı/başarısızlık yüklemeleri üzerinde 

etkili olup olmadığını ortaya konması bakımından ilgili programların geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşül-

mektedir. Araştırma aynı üniversitede öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından aynı ölçek vasıtasıyla 

2 yıl ara ile veri toplanarak, eğitim sürecinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik ve başarı/başarısızlık 

yüklemelerindeki değişimi izlemek amacıyla yapılmıştır.

Alt Problemler: 

Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları ve başarı/başarısızlık yüklemeleri ne düzeydedir?

Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları ve başarı/başarısızlık yüklemeleri yıllara göre anlamlı 
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bir farklılık göstermekte midir?

Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları ve başarı/başarısızlık yüklemeleri yılın ve cinsiyetin or-

tak etkisine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları ve başarı/başarısızlık yüklemeleri yılın ve bölümün or-

tak etkisine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Çalışmada betimsel (survey) yöntemi uygulanmıştır. Verilerin toplanma süreci açısından ise uzunlamasına 

bir çalışmadır. 

Çalışmanın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği bölümüne 

devam eden öğretmen adayları, örneklemi ise, DEÜ BEF İlköğretim Öğretmenliği Bölümü Sosyal Bilgiler Öğret-

menliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Bölümü Öğretmenliğine devam öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. 

Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği ve Başarı/ Başarısızlık Yüklemeleri Ölçeği ilk uygulamada (2009-2010 Bahar 

dönemi sonunda) toplam 149 öğrenciye uygulanmıştır. İlk veri toplama aşamasından 2 yıl sonra 2011-2012 

eğitim öğretim yılı Bahar dönemi sonunda ikinci aşama veri toplama çalışmasında yapılmış ve aynı örneklem 

grubuna aynı ölçek tekrar dağıtılarak ikinci aşama verileri toplanmıştır. İkinci aşamada 172 öğrenciye ulaşılmış-

tır. Veri ayıklaması yapılmış ve araştırmada kullanılmaya uygun olmayan veriler temizlenmiştir. Araştırmada aynı 

örneklem grubu üzerinde çalışılmıştır.

Çalışmanın verileri Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği ve Başarı/başarısızlık Yüklemeleri Ölçeği ile toplanmıştır. 

Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği, Açıkgöz ve Gökdağ (1996) tarafından öğretmenlerin öz-yeterliklerini saptamak 

amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 32 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçek olup; öğretme yeterliliği, öğretmen 

etkisi, öğrenci etkisi olmak üzere üç alt ölçeği içermektedir. Başarı/Başarısızlık Yüklemeleri Ölçeği ise, Açıkgöz 

ve Kasap (1996) tarafından geliştirilmiş ve geçerliği ve güvenirliği saptanmış olan ölçeğin amacı öğrencilerin 

başarı/başarısızlık nedenleri ile ilgili algılarını saptamaktır. Ölçek 5’li Likert tipindedir ve Başarı Yüklemeleri ve 

Başarısızlık Yüklemeleri olmak üzere iki ölçekten oluşmaktadır. Ölçek ilk olarak ilköğretim ve lise öğrencileri üze-

rinde uygulanmıştır. Bu nedenle ölçek geliştirilerek üniversite öğrencileri üzerinde tekrar uygulanmış ve ölçeğin 

faktöriyel geçerliği tekrar hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 programı kullanılmıştır. Başarı ve başarı-

sızlık yüklemeleri olarak iki ayrı ölçek olarak değerlendirilip analizleri yapılmıştır. Başarı /Başarısızlık Yüklemeleri 

Ölçeği’nin faktöriyel yapı geçerliği hakkında kanıtlar elde etmek amacıyla 560 veri grubunun toplam test puan-

ları hesaplanarak test puanları ile negatif veya çok düşük korelasyona sahip (r< 0.30) üç madde (10, 27, 28) başarı 

yüklemeleri ölçeğinden çıkarılmış, başarısızlık yüklemeleri ölçeğinden ise test puanları ile negatif veya düşük 

korelasyona sahip maddeler saptanmamıştır. Daha sonra 30 maddelik başarı yüklemeleri, 33 maddelik başarısız-

lık yüklemeleri ölçeklerinin kaç boyutlu bir yapıya sahip olduğunu belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır.

Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ve başarı ve başarısızlık yüklemelerinin uzunlamasına incelendiği 

bu çalışmada, öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının yükseldiği, başarı ve başarısızlık yüklemelerinin ise 

düştüğü görülmektedir. Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının yıllara göre anlamlı farklılık gösterdiği, son 

sınıf öğrencilerin öğretmenlik öz-yeterlik algılarının ikinci sınıftaki öğrencilere göre daha olumlu olduğu görül-

mektedir. Erkek ve kız öğrencilerin öz-yeterlik ve başarı ve başarısızlık yüklemeleri puanlarının ilk uygulamada 

anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir. Öz-yeterlik algı ortalamalarına bakıldığında erkek öğrencilerinin orta-

lamalarının kız öğrencilerden fazla olduğu, başarı ve başarısızlık yüklemelerin de ise kız öğrencilerin ortalama-

larının daha fazla olduğu saptanmıştır. İkinci uygulama da ise sadece öz-yeterlik algılarında farklılaşma olduğu 

görülmektedir. 

Daha önce yapılmış olan araştırmalarda öz-yeterliği yüksek öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve farklı 

öğretim yöntemlerini uygulama açısından kendilerini daha yeterli hissettikleri saptanmıştır. Bu yüzden öğret-

men adaylarına farklı öğretim yöntem ve teknikleri öğretilmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğretmen adayları-

nın öz-yeterlik ve başarı-başarısızlık yüklemeleri dört yıllık süreç içinde hem nitel hem de nicel olarak incelenme-

sinin, aynı zamanda kişisel gözlem ve görüşmelerin de araştırmaya katılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Eğitim fakültelerindeki eğitimin niteliği ve kalitesini artırmak amacıyla bu konularla ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretmen Özyeterlik Algıları, Başarı / Başarısızlık Yüklemeleri
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Özet

Günümüz toplumlarında bilginin her alanda egemen olduğuna tanık olunmaktadır. Bilim ve teknolojide 

büyük ve hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı çağımızda bilgi çağının gerektirdiği entellektüel bilgi ve bece-

rilere sahip öğrenciler yetiştiren okullara olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır (McLaughlin ve Talbert, 2006 aktaran 

Demirtaş, Cömert ve Özer, 2011). Bu açıdan bakıldığında okullarda verilen eğitimin niteliğinin yükseltilmesinde, 

insanların ve toplumun geliştirilmesinde öğretmenlerin rolünün oldukça önemli olduğu söylenebilir. Goodson 

ve Hargreaves (2005, aktaran Demirtaş, Cömert ve Özer, 2011), öğretmenlik mesleğini, bilgi toplumunun gerek-

tirdiği insan gücünü yetiştirme sorumluluğunu üstlenmesi açısından en temel mesleklerden birisi olarak nite-

lendirmektedir. Bu özelliği nedeni ile pek çok ülkede öğretmenlik mesleği, öğretmenlerin yetiştirilme biçimleri 

ve niteliği sorgulanmakta, öğretmen yetiştirme hemen hemen her eğitim sisteminin önemli sorun alanlarından 

biri olarak görülmektedir.  

Türkiye’de de gerek öğretmenlik mesleğinin kendisi, gerekse bu mesleği profesyonelce yapacak kişiler 

olan öğretmenlerin yetiştirilmesi, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eğitim alanında sık sık çeşitli düzenle-

meler yapılan, tartışılan, bazen destek verilen bazen de eleştirilen konulardan biri olmuştur. Sabır, özveri ve sü-

rekli çalışma gerektiren öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilmek için bu mesleği severek ve isteyerek yapmak 

kadar (Çapa ve Çil, 2000) bireyin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olduğuna dair 

inanışları ve tercih ettikleri mesleğe karşı geliştirdikleri değerlilik yargısı da son derece önemlidir. 

Öğretmen yetiştirme sistemi sadece bu alandaki çağdaş gelişmelerin izleyicisi değil, kendi deneyimleriy-

le onların etkileyicisi olmalıdır. Bu bağlamda, öğretmen yetiştirme sistemi, sorunlarını biriktiren ve geri kalmış 

uygulamalarını sürdüren bir sistem olmaktan çıkmalı, kendini sürekli yenileyebilen bir sistem mantığına kavuş-

malıdır. Bu amaca ulaşılmasında ise konuyla ilgili yapılan araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Ancak araştır-

maların yapılması kadar, sürekliliğinin sağlanması ve öğretmen yetiştirme sürecinin tamamına yayılması da son 

derece önemlidir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıla-

rı ve mesleki yeterlik inançlarının belirlenmesi bu programların etkililiğinin değerlendirilmesinde de son derece 

önemlidir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarını, 

mesleki yeterlik inançlarını ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için şu 

alt problemler belirlenmiştir:

1. Öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları nasıldır?

2. Öğretmen adaylarının mesleki yeterlik inançları nasıldır?

3. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları nasıldır?

4. Öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları bölümlere göre farklılık göstermekte midir?

5. Öğretmen adaylarının mesleki yeterlik inançları bölümlere göre farklılık göstermekte midir?

6. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları bölümlere göre farklılık göstermekte 

midir?

7. Öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var mıdır?

8. Öğretmen adaylarının mesleki yeterlik inançlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
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9. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

var mıdır?

10. Öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?

11. Öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları ile mesleki yeterlik inançları arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır?

12. Öğretmen adaylarının mesleki yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?

Araştırmanın çalışma grubunu, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Mate-

matik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinin 4. sınıfl arında öğrenim görmekte olan toplam 168 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Arıcak (1999) tarafından geliştirilen Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği, 

Kan (2007) tarafından geliştirilen Eğitme ve Öğretme Özyetkinliği Ölçeği ve Aşkar ve Erden (1986) tarafından 

geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın genel amacı çerçevesin-

de cevapları aranan problemlere yönelik anket formları ile toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için 

SPSS (Statistical Packet for Social Sciences) programından yararlanılarak, demografik değişkenler betimsel is-

tatistikler olan; (f ) frekans ve (%) yüzde aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler 

ile yorumlanmıştır.  Verilere alt problemler doğrultusunda örneklemin normal dağılım gösterdiği durumlarda 

T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)  uygulanmıştır. Örneklemin normal dağılım göstermediği durum-

larda ise, Kruskal Wallis H testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının mesleki ben-

lik saygıları, mesleki yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin düzeyini 

belirlemek amacıyla korelasyon istatistikleri yapılmıştır.

Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının eğitme-öğretme özyetkinlik düzeyinin yüksek olduğu öğ-

retmen adaylarının özyetkinlik inançlarının cinsiyet değişkeni açısından kız öğretmen adayları lehine anlamlı 

düzeyde farklılaştığı ancak bölüm değişkeni açısından anlamlı düzeyde bir farklılık göstermediği bulgusuna 

ulaşılmıştır. Araştırmadaki diğer bir bulgu da öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının tüm grup dik-

kate alındığında olumsuz olduğudur. Araştırmada öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının cinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı düzeyde bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmen 

adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının bölüm değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı ve Matematik, 

Sınıf, Fen Bilgisi Ve İngilizce öğretmen adaylarının Okul Öncesi ve Türkçe öğretmen adaylarına göre öğretmenlik 

mesleğine yönelik daha olumlu tutum geliştirdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının 

mesleki benlik saygıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygıları ile mesleki ye-

terlik inançları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunurken mesleki yeterlik inançları ile 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmada elde edilen 

bulgular doğrultusunda şu öneriler getirilmiştir:

Mesleki benlik saygısı, mesleğe yönelik tutum ve mesleki yeterlik inancı üzerinde etkisinin olma olasılığı olan 

farklı değişkenlerin  (lise öğrenim türü, mesleği tercih etme nedeni, sınıf, akademik başarı) etkilerinin araştırılma-

sının yararlı olacağı düşünülmektedir. Öğretmen adayları için hazırlanacak eğitim programlarının öğretmen aday-

larının mesleki benlik saygılarını, mesleki yeterlik inançlarını ve mesleğe yönelik tutumlarını yükseltmeye yönelik 

geliştirilmesi ve halen kullanılmakta olan programların da bu doğrultuda yeniden gözden geçirilmesinin önemli 

olduğu düşünülmektedir. Yapılan bu araştırma yalnızca eğitim fakültesinin 4. sınıfında öğrenim gören ve mezun 

olabilecek durumda olan öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının 1. sınıftan itibaren 

4 yıllık süreç içerisinde izlendiği araştırma desenlerine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.Eğitim fakültesi öğretim 

elemanları öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayacak eğitim, öğretim ve 

uygulama faaliyetlerini düzenli bir biçimde sağlayarak öğretmenlik mesleğine motive olmalarını sağlayabilirler.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Mesleki Benlik Saygısı, Mesleki Yeterlik İnancı, Mesleğine Yöne-

lik Tutum
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Özet

Etkili bir öğrenmenin gerçekleştirilmesinde, bilginin nasıl ve ne kadar sürede öğrenildiği kadar, öğrenilen 

bilginin kalıcılığının sağlanması da oldukça önemlidir. Ancak yapılan çalışmalarda öğrenme-öğretme süreçle-

rinde yaşanan en önemli sorunlardan birinin, bilginin kalıcılığının sağlanması, bir diğer deyişle öğrenilenlerin 

hatırlanmasında yaşanan güçlükler olduğu belirtilmektedir. Öğrenme-öğretme süreçlerinde gözlenen bu so-

runlar, araştırmacıları “öğrenme en iyi nasıl gerçekleşir?” sorusunu yanıtlamaya yönelik araştırmalar yapmaya 

yönlendirmektedir. Demircioğlu ve Atasoy (2006), alanyazına dayanarak bu sorunun yanıtını, öğrenmenin en 

etkili bir biçimde bireyin zihninde gerçekleşebileceği biçiminde ifade etmektedirler. 

Öğrenmenin etkililiğinin, öğrencilerin öğrenme etkinliklerine etkin bir biçimde katılmalarıyla sağlanabil-

diği söylenebilir. Öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin olabilmesinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri-

nin yanı sıra çeşitli öğretim materyalleri de büyük önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda kullanılabilecek 

öğretim materyallerden biri de çalışma kağıtlarıdır. Yanpar-Şahin ve Yıldırım (1999)’a göre çalışma kağıtları, bir 

konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapacağı etkinlikler için yol gösterici nitelikteki açıklamaları içeren 

kağıtlardır. Kurt (2002) ise çalışma kağıtlarını, öğrencilerin edindiği bilgileri zihinlerinde kendilerinin oluşturma-

larına yardım eden, sınıf ortamında bütün öğrencilerin verilen etkinliğe katılımını sağlayan önemli araçlar olarak 

tanımlanmaktadır. Benzer bir tanıma göre ise çalışma kağıtları soyut kavramları somutlaştıran, öğrencilere ya-

parak-yaşayarak öğrenme olanağı sağlayan ve öğrencilerin bilgiyi ezberlemeden kendi zihinlerinde yapılandır-

malarını sağlayan bir materyaldir (Tan, 2008). Bu tanımlara dayalı olarak çalışma kağıtlarının öğrencilerin daha 

etkili öğrenmesine ve öğrenme sürecine katılımına yönelik pek çok katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır. Nitekim 

Atasoy ve Akdeniz (2005)’in Cohen ve diğerlerinden aktardığına göre çalışma kağıtları, öğretmenlerin öğretim 

sürecinde kendilerini daha rahat hissetmelerine ve öğrencilerin daha etkin bir biçimde öğrenme etkinliklerini 

gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Öte yandan, çalışma kağıtlarının öğrencilerin öğrenme sorumlulu-

ğunu almalarına ve güven duygularını geliştirmelerine de yardımcı olabileceği söylenebilir.  

Çalışma yaprakları, tek başına öğrenmeyi sağlamada yeterli olmamakla birlikte, iyi yapılandırıldıklarında 

öğretim amaçlarını gerçekleştirmeye yardım eden önemli öğretim materyali olarak tanımlanmaktadır (Atasoy 

ve Akdeniz, 2005). Çalışma kağıtlarının daha etkili olabilmesinde konuya ilişkin az ve öz bilgi içermesi, bilginin 

uygun bir biçimde örgütlenmesi, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olması ve biçimsel düzenlemesine 

dikkat edilmesi önemli görülmektedir (Yanpar-Şahin ve Yıldırım, 1999). Etkili bir biçimde düzenlenen çalışma 

kağıtlarının öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde etkili olduğu çeşitli araştırmalarla da ortaya konmuştur. Örneğin, 

Demircioğlu, Demircioğlu ve Ayas (2004) öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının sonraki öğrenmele-

rini etkilediği sorunundan hareket ederek, kavram yanılgılarının çalışma yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir 

çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı kavramı ile ilgili olarak 

sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermek için çalışma yaprakları geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Yarı deneysel 

yöntemin kullanıldığı çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı 2. sınıfın-

da öğrenim gören 40 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre çalışma yapraklarının, 

öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı kavramı ile ilgili yanılgılarını gidermede etkili olduğu belirlen-

miştir. Bir başka çalışma Artun (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı ise “Difüzyon ve 

Osmoz” kavramlarının öğretimine yönelik 5E modeline uygun bir öğretim materyali geliştirmek ve bu materya-

lin kavramsal değişime etkisini incelemektir. Çalışma kapsamında kavramsal değişim metni, çalışma yaprağı ve 

analojiler olmak üzere üç öğretim materyali hazırlanmıştır. Fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 
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toplam 50 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, bu öğretim materyallerinin, öğrencilerde kavramsal de-

ğişimi gerçekleştirmede etkili olmasının yanında bu değişimin öğrenci zihninde kalıcı olmasını sağlamada da 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu araştırma, gerek kuramsal gerekse uygulamalı araştırmalarda çalışma kağıtlarının etkili öğrenmeyi 

sağlamadaki katkıları dikkate alınarak öğretmenlik eğitimi programlarında yer alan Ölçme ve Değerlendirme 

dersi kapsamında hazırlanan çalışma kağıtlarının öğretmen adayları tarafından kendi öğrenmeleri üzerindeki 

etkilerini belirleme gereksiniminden hareket edilerek desenlenmiştir. Bu gereklilikten yola çıkılarak planlanan 

araştırmanın genel amacı, öğrenme-öğretme süreçlerinde çalışma kâğıtlarının kullanımı ve etkililiğini belirle-

meye yönelik öğretmen adayı görüşlerinin betimlenmesidir. Bu genel amaca bağlı olarak çalışma kağıtlarının 

öğretmen adaylarının öğrenmeleri üzerindeki etkileri, çalışma kağıtlarında kullanılan farklı türdeki soru ya da 

etkinlik türlerinden hangilerinin daha etkili bulunduğu, çalışma kağıtlarının nasıl kullanıldığı, değerlendirilmeye 

alınma durumu ve farklı neler yapılabileceği konusundaki önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu araştırma 

kapsamında ulaşılan sonuçların öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili öğrenmelerin gerçekleştirilmesi konu-

sunda uygulayıcılara yardımcı olması ve aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin daha etkili yürütü-

lebilmesine yönelik oluşturulabilecek etkinliklere de örnek olması beklenmektedir.

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmaya, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde çeşitli 

öğretmen eğitimi programlarında öğrenim gören, Ölçme ve Değerlendirme dersini alan 21 öğretmen adayı 

katılmıştır. Araştırmada Ölçme ve Değerlendirme dersinin seçilmesinin nedeni, araştırmacılar tarafından bir 

önceki öğretim yılında yürütülen ders kapsamında öğretmen adaylarının dersin amaçlarına ulaşmada ve içe-

riği anlamada sorun yaşadıklarının gözlenmiş olmasıdır. Öte yandan alanyazındaki çalışmalara bakıldığında 

da hem öğretmenlerin hem de öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusunda sorunlar yaşadık-

larını ve konuyla ilgili yeterliklere istenilen düzeyde sahip olmadıklarını ortaya koyan araştırma sonuçları ile 

karşılaşılmıştır (Adıgüzel, 2009; Birgin ve Gürbüz, 2008; Gelbal ve Kelecioğlu, 2007; Yavuz, 2011). Bu gereklilik-

ten yola çıkılarak ders kapsamında bulmaca, boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular ile açık uçlu sorulardan 

oluşan yedi tane çalışma kağıdı hazırlanarak uygulanmıştır. Bu çalışma kağıtlarının hazırlanmasında çalışma 

kağıtlarının öğrenme amaçlarına ve öğrenci özelliklerine uygun olmasına, öğrenciye uygulama olanağı sağ-

lamasına, açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan çalışma kağıtları, ilgili konunun bitiminde 

öğrencilere dağıtılarak bir sonraki derse kadar çalışmaları istenmiştir. İzleyen dersin başında öğretim elema-

nı tarafından öğretmen adaylarına yanıtları verilmiş, yanıtların tartışılmasına ve öğretmen adaylarının yan-

lışlarını fark ederek düzeltme yapmalarına olanak sağlanmış, bununla birlikte öğrenilenlerin pekiştirilmesi 

amaçlanmıştır. Öğretmen adayları tarafından çalışma kağıtlarının doldurulması ve haftalık olarak getirilmesi 

zorunlu tutulmamış, bu çalışmalar öğrenci başarısının değerlendirilmesinde kullanılmamıştır. 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında, öğretmen adaylarının görüşlerini derinlemesine belirleyebilmek 

amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler tümevarım analizi ile çö-

zümlenmiştir. Bu amaçla öncelikle araştırmacılar tarafından veriler ayrı ayrı kodlanmış ve oluşturulan kodlama 

anahtarına göre temalar oluşturulmuştur. Araştırma verilerinin analizi sonucu belirlenen temalar araştırma so-

ruları altında toplanmıştır. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar genel olarak öğretmen adaylarının tamamının çalışma kağıtlarını öğrenme-

leri üzerinde etkili buldukları; çalışma kağıtlarını çoğunlukla derste öngörüldüğü biçimiyle kullandıkları; bul-

maca ve çoktan seçmeli testlerin daha fazla katkı sağladığını düşündükleri; çoğunluğunun çalışma kağıtlarının 

değerlendirilmemesi gerektiği görüşüne sahip oldukları ve önerilerinin sorular ile çalışma kağıtlarının çeşitlen-

dirilmesi konusunda yoğunlaştığı şeklindedir. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara dayalı olarak öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde öğretmen adaylarının kendi 

kendilerine öğrenmelerini sağlayacak etkinliklere daha fazla yer verilmesi ve öğretmen adaylarının öğrenme sorum-

luluğunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması önerilebilir. Ayrıca derslerin daha etkili olmasını sağlayacak farklı 

etkinlik ve materyallerden yararlanılması ve bunların etkililiğini belirlemeye yönelik araştırmalar yapılabilir.

Anahtar kelimeler: Çalışma kağıdı, etkili öğrenme, öğretmen adayı, ölçme ve değerlendirme
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İlköğretim birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve dil gelişimi açısın-

dan belli bir olgunluğa erişmiş olması gerekmektedir. Bireysel farklılar olmakla beraber 06-07 yaş öğrencileri 

okula başlayacak olgunluğa başka bir deyişle okul olgunluğuna erişmişlerdir. Öğrencilerin okula başlamadan 

önce ailede, sosyal çevrede ya da okulöncesi eğitim kurumlarında edindikleri deneyimler sonucu sahip oldukla-

rı zihinsel, duygusal, sosyal, zihinsel olgunlukları okul olguluğu olarak tanımlanabilir. Okuma-yazma olgunluğu 

okul olguluğunun bir alt basamağı olarak ele alınabilir. Birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma öğrenebilmek 

için okulöncesi deneyimlere dayalı olarak edindikleri beceriler okuma-yazma olgunluğu olarak tanımlanabilir. 

Çocuğun ilk sosyal çevresi ailesi olarak ele alınırsa çocuğun ailede edindiği okuma-yazma deneyimleri okul 

olgunluğunu büyük ölçüde etkileyeceği söylenebilir. Literatür incelendiğinde (Balat Uyanık, 2003; Çataloluk, 

1994; Çıkrıkçı, 1999; Yazıcı, 2000) yapılan araştırmaların ailedeki sosyo-ekonomik düzey/eğitimin okul olgun-

luğunu etkilediğini göstermektedir. Okul olgunluğu için ikinci önemli etken ise okul öncesi eğitimdir. Yapılan 

araştırmalarda (Çelenk, 2008; Ferah, 1996; Pehlivan, 2006) okul öncesi eğitim alan çocukların okul öncesi eğitim 

almayan çocuklara göre okula daha donanımlı başladıkları sonucu elde edilmiştir. 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma-yazma olgunluk düzeyini belirlemektir. 

Araştırma okuma yazma olgunluk testinden alınan puanların incelenmesi açısından nicel verilere dayanmakta-

dır. Araştırmanın evreni 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bolu ili merkez ilçesine bağlı 37 ilköğretim okulundan 

oluşmaktadır.  Bu ilköğretim okullarında öğrenim gören 2105 birinci sınıf öğrencisi bulunmaktadır. Örneklem 

seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla farklı sosyo-ekonomik çevrelerden 5 okul seçilmiş ve bu 5 

okuldan eşit sayıda seçilen 50 öğrenci örnekleme alınmıştır.

Veri toplama aracı için okuma yazma olgunluk testi hazırlanmıştır. Hazırlanan test okuma-yazma olgun-

luk ölçeği ile puanlanmıştır. Ölçeğin hazırlanmasında liretatür incelenmiş, uzman görüşlerine de başvurularak 

okuma ve yazma olgunluk becerileri ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçme aracı 3’lü likert şeklinde düzenlenmiştir. 

Ölçme aracı öncelikle 66 kişiden oluşan başka bir gruba uygulanmıştır. Ölçme araçlarının güvenirliğine ilişkin 

Cronbach Alpha değerleri şöyledir:

Ölçme aracı Madde sayısı Cronbach Alpha

Yazma Olgunluğu Ölçme Aracı 10 .80

Okuma Olgunluğu Ölçme Aracı 12 .88

Tablo 1. Ölçme araçlarının Cronbach Alpha değerleri

Test sonucunda; okuma olgunluğuna ait becerilerin toplamındaki ortalama puanın = 1,94 puan ile kısmen 

aralığında olduğu tespit edilmiştir. Yazma olgunluğuna ait becerilerin toplamındaki ortalama puanın  = 2,04 

puan ile kısmen aralığında olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin okuma ve yazma olgunluk testinden aldıkları puanlara göre okuma ve yazma olgunluğuna 

ait puanların ortalamasının kısmen aralığında olduğunu tespit edilmiştir. Öğrencilerin kalemi doğru tutuma, ad 

ve soyadını yazıp okuma, yazının okunuş yönünü gösterme, yazının bir düşüncenin ifadesi olduğunu kavrama, 

kitabı doğru yönde tutma okuma-yazma olgunluğu becerilerinin yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Öğrenci-

lerin okuma ve yazma olgunluğuna ait bir, iki, üç heceli kelimeleri okuma ve yazma becerilerinin yetersiz olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çelenk (2007:22), çocukların okul öncesi ortamda edindikleri ve okula başladıklarında ilkokuma-yazma öğ-

renmede temel oluşturacak olan okuma yazma deneyimlerinin İngilizcedeki karşılığı olan “ Emergent Literacy” 

kavramının Türkçe karşılığı olarak “Kuluçka Dönemi” kavramını kullanmıştır. Ve bu kavramı çocuğun içinden 

doğal gelişim ve olgunlaşmansın bir ifadesi olarak tanımlamıştır. Bu araştırtmada da okul öncesi deneyimlere 

ilişkin beceriler okuma olgunluğu ve yazma olgunluğu becerileri olarak tanımlanmıştır. Teknolojinin geliştiği 

günümüzde bugünün çocuklarından; okuma-yazma araçlarını tanımaları, yazının bir fikri ilettiğini kavramış 

olmaları, reklam panolarından, T.V. programlarından bazı kelimeleri gördüklerinde okumaları, ailede edinilen 

deneyimler ile ad-soyadlarını yazabilmeleri ya da anne-babalarının adlarını okuyabilmeleri beklenen okuma-

yazma deneyimleridir. 

Yapılan araştırmalar çocukların farklı okuma yazma deneyimleri ile okula başladıklarını göstermektedir. 

Okul öncesi deneyimlerin de okuma-yazma öğrenme sürecini etkilediği görülmektedir. Gray (1967) Navajo yer-

lilerinde okum bilmeyen ailelerde yetişen ve yazılı sembollerle karşılaşmayan çocukların okumaya hazırlıklı ol-

madıklarını saptamıştır. Pehlivan (2006) okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler arasındaki farklara ilişkin 

öğretmenlerin; okul öncesi eğitim alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre birinci sınıfa uyum aşamasında, 

etkinliklerin yapılmasında kolaylık yaşadıkları ve okul öncesi eğitim alan öğrencilerin el ve parmak kaslarının 

geliştiği, okula daha hazır geldikleri yönünde görüş belirtikleri sonuçlarına ulaşmıştır.   Duran (2009) araştırma-

sında ana sınıfı eğitimi sırasında yazıya hazırlık çalışmaları alan deney grubundaki öğrencilerin çoğunun, harfi 

görür görmez, öğretmenin öğretim ve tekrar yapmasına gerek kalmadan yazdıkları ancak kontrol grubundaki 

öğrencilerin öğretmen yazımına ve çok tekrara ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşmıştır. Obalar (2009), araştırma-

sında okul öncesi eğitim alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre; dinleme, konuşma, okuma, dikte ve yazma, 

okuduğunu anlama becerilerinde okul öncesi eğitim alan öğrencilerin lehine anlamlı farklar olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. 

Yapılan araştırmalarda görüldüğü gibi okul öncesi deneyimler okuma-yazma öğrenim sürecinde öğrenci 

başarısını etkilemektedir. Okuma-yazma araç- gereçleri ile tanışan, yazının dilin bir ifadesi olduğunu kavrayan, 

kalem tutma, tahmini okuma yapma vb. okuma-yazma deneyimleri ile okula gelen öğrencilerin okuma-yazma 

olgunluğuna eriştikleri söylenebilir. Bu araştırma grubunda yer alan öğrencilerin tümü ana okula gitmiştir. Oku-

ma- yazma olgunluğu testinden aldıkları puanlar arasındaki farklar ise ailede ve diğer çevrede edinilen okuma 

deneyimlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okuma-Yazma Olgunluğu,  İlkokuma Yazma Öğretimi
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Özet

Her birey birbirinden farklı biçimde öğrenir. Eğitim ortamlarının bireysel farklılıklara cevap verebilecek şe-

kilde düzenlenmesi büyük öneme sahiptir. Eğitimde istenilen başarının elde edilmesi amaçlanıyorsa ve yetişen 

bireylerin küreselleşen dünyada meydana gelen değişime ayak uydurması hedefl eniyorsa öğrencilerin bireysel 

farklılıklarından biri olan öğrenme stillerine dikkat edilmelidir. Öğrenme Stili, öğrenenlerin nasıl algıladıkları, 

öğrenme ortamıyla nasıl etkileşim¬de oldukları, öğrenme ortamına yönelik verilen tepkilerin az çok kalıcı gös-

tergeleri olan bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Birey, kendi doğal öğrenme 

stilini bildiğinde, bu öğrenme yolunu geliştirmek için çalışabilir ve böylece yalnızca kendi tercih ettiği stille de-

ğil, diğer yollarla da öğrenebilir. Aynı zamanda kendi öğrenme stilini anlayarak, yalnızca kendisinin tercih ettiği 

stili kullananlar için değil, herkesin kendisinden öğrenebileceği bir öğrenme çevresi yaratmayı da başarabilir. 

Öğrenme stillerine ilişkin çeşitli modeller bulunmaktadır. Bunlardan en çok kabul gören model ise Kolb’un mo-

delidir. Kolb’un öğrenme stilli modeli 1923 yılında Jung tarafından ortaya atılan öğrenme döngüsü modeline 

dayanmaktadır. Bu döngü içerisinde dört öğrenme biçimi bulunmaktadır. Somut yaşantı, yansıtıcı gözlem, so-

yut kavramsallaştırma ve aktif yaşantıdır. 

İlköğretim öğrencilerinin akademik ve psikolojik başarılarında öğrenmeye ilişkin tutumları önemli bir fak-

tördür. Öğrencilerin tutumlarının değiştirilmesinde öğretmenlerin önemli bir görev ve sorumluluğu vardır. Öğ-

retmenler öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin kaygı, beklenti ve isteklerinin farkında olduklarında, öğrencilerinin 

bu konudaki tutumlarını öğrenme stilleri ile ilişkilendirdiklerinde başarılı olmaları beklenir. Ülkemizde bireysel 

farklılıkların yeterince dikkate alınmaması öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumunu olumsuz etkilemektedir. 

Bu kapsamda öğrencilerin öğrenmeye ilişkin tutumunun olumluya dönüştürülmesi gerekir. Çünkü başarı ancak 

olumlu tutumların öğrenme stilleri ile doğru ilişkilendirildiğinde sağlanabilir. 

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stilleri ile öğrenmeye ilişkin tutumlarını incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırmanın probleminden hareketle aşağıdaki alt problemler belirlenmiştir: 

1. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinde cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık var 

mıdır?

2. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinde sınıf düzeyleri açısından anlamlı farklılık var 

mıdır?

3. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinde kendine ait bir çalışma odasının olup olma-

dığı açısından anlamlı farklılık var mıdır?

4. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarında cinsiyetleri açısından cinsiyet-

leri açısından anlamlı farklılık var mıdır?

5. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarında sınıf düzeyleri açısından anlamlı 

farklılık var mıdır?
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6. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarında kendine ait bir çalışma odasının 

olup olmadığı açısından anlamlı farklılık var mıdır?

7. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumları ile öğrenme stilleri arasında anlamlı 

bir ilişki var mıdır ?

Bu araştırma tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli, araştırmaya konu olan 

olay, birey, grup veya nesneyi kendi koşulları içinde olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımıdır.

Araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim - öğretim yılının ikinci yarıyılında Adıyaman il merkezindeki il-

köğretim ikinci kademede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise söz konusu 

evrenden ulaşılan 785 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya 385 erkek, 400 kız öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 

276 tanesi altıncı sınıf, 248 tanesi yedinci sınıf, 261 tanesi sekizinci sınıf öğrencisidir. Araştırmaya katılan öğren-

cilerin 509 tanesi kendilerine ait bir çalışma odasına sahip olduğunu ifade ederken 276 tanesi ise kendilerine ait 

bir çalışma odasına sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Veri toplama aracı olarak, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Kolb’un Öğrenme 

Stilleri Envanteri” (1985) ile Kara (2010) tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış “Öğren-

meye İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.

- Öğrenmeye ilişkin tutum ölçeği: Kara tarafından geliştirilmiş ve Beşli Likert tipi özellik taşımakla birlikte 

dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar; öğrenmenin doğası, öğrenmeden beklentiler, öğrenmeye açık 

olma ve öğrenmeye ilişkin kaygılardan oluşmaktadır.  

- Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri ise öğrencilerin, öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla İngilizce di-

linde geliştirilmiş, Aşkar ve Akkoyunlu tarafından Türkçe’ye uyarlanan bu envanterin en son uyarlaması Kanadlı 

(2008) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Kanadlı’nın geliştirmiş olduğu öğrenme stili envanteri kullanılmıştır. 

Her iki ölçeğin toplam 785 ilköğretim ikinci kademe öğrencisine uygulanması sonucu Bartlett’s Test of 

Sphericity = 26094.833, iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha değeri 0.71, KMO değeri ise 0.78 olarak bulunmuş-

tur. Bu değerlere bakılarak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik değerlerinin yüksek olduğu söylenebilir.

Veri toplama araçları ile elde edilen veriler SPSS 20.0 paket program aracılığı ile yüzde, bağımsız gruplar t 

testi, one way anova ve Pearson korelasyon katsayısı testleri ile yapılmıştır.

Araştırmada elde edilen bulgular aşağıdaki başlıklar halinde özetlenmiştir:

Öğrenme stilleri açısından: 

- Erkek öğrencilerin Aktif yaşantı öğrenme stilleri kız öğrencilerden anlamlı düzeyde daha düşük, 

- Sekizinci sınıf öğrencileri Soyut kavramsallaştırma öğrenme stili açısından 6 ve 7.nci sınıf öğrencilerden 

anlamlı düzeyde daha düşük

- Soyut kavramsallaştırma öğrenme stili ve Aktif yaşantı öğrenme stili boyutlarında sekizinci sınıf öğrenci-

leri yedinci sınıftaki düşüşlerinden sonra yeniden bir yükseliş göstermişlerdir. 

- Kendisine ait bir çalışma odası olan öğrenciler Soyut kavramsallaştırma öğrenme stili ve Aktif yaşantı öğ-

renme stili boyutlarında çalışma odası olmayanlardan anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıştır. Çalışma odasına 

sahip olmayanlar daha yüksek bir yansıtıcı gözlem öğrenme biçimine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 

Öğrenmeye ilişkin tutumlar açısından: 

- Öğrenmeye ilişkin kaygılarda erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha yüksek düzeyde kaygı düzeyi gös-

termiş, öğrenmeye ilişkin beklentiler ve öğrenmeye açıklık konusunda ise kız öğrenciler erkek öğrencilerden 

daha yüksek bir katılım göstermişlerdir.

- Öğrenmenin doğasına ilişkin tutumlarda altıncı sınıfl ar yedinci sınıfl ardan daha yüksek, öğrenmeden 

beklentiler boyutunda altıncı sınıf öğrencileri yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinden daha düşük, öğrenmeye 

açıklık boyutunda ise altıncı sınıfl ar sekizinci sınıfl ardan anlamlı düzeyde daha yüksek bir ortalamaya sahiptirler.
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- Kendisine ait bir çalışma odasına sahip olduğunu ifade eden öğrencilerin çalışma odasına sahip olmayan 

öğrencilerden öğrenmeye ilişkin tutumların alt boyutlarında öğrenmenin doğası, öğrenmeden beklentiler ve 

öğrenmeye açıklık boyutlarında daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları sonucuna varılmıştır. 

Öğrenme stilleri ile öğrenmeye ilişkin tutum arasındaki ilişki açısından: 

- Yansıtıcı gözlem öğrenmeye stilli ile öğrenmeye ilişkin kaygı alt boyutu ile pozitif yönde düşük bir ilişki (r= 

0.071); öğrenmeye açıklık boyutunda ile ters yönde düşük bir ilişki (r= - 0.085) gözlenmiştir.

- Soyut kavramsallaştırma öğrenme stili ile öğrenmenin doğasına ilişkin tutumlar arasında düşük düzeyde 

pozitif yönde (r= 0.084) ama anlamlı bir ilişki gözlenmiştir,

- Aktif yaşantı öğrenme stili ile öğrenmenin doğası (r= 0.091), öğrenmeden beklenti (r= 0.146) ve öğren-

meye açıklık (r= 0.139) arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenmiştir.  

Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlar ışığında ge-

liştirilen önerilere yer verilmiştir. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinde cinsiyetleri, sınıf 

düzeyleri ve kendilerine ait bir çalışma odasının olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Bu sonuca göre 

öğrenme-öğretme etkinliklerinde olduğu gibi rehberlik hizmetlerinde de ilköğretim ikinci kademe öğrencile-

rinin yetiştirilmesinde öğrenme stilleri, cinsiyetleri, sınıf düzeyleri ve çalışma odasına sahip olup olmadıkları 

dikkate alınmalıdır. Öğretmen öğrenme-öğretme etkinliklerini planlarken bu faktörleri göz önünde bulundur-

malıdır.

Anahtar Kelimeler:  ilköğretim,  öğrenme stilleri, öğrenme tutumları
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Ülkeler bilimsel ve teknolojik gelişmelerden geri kalmamak ve ilerleyebilmek adına bilgi ve teknoloji ürete-

bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar. Özellikle son yıllarda ülkelerin kalkınmasında ve giderek gelişme-

sinde fen bilimlerinin yeri ve önemi artmaktadır (Ünal, Çoştu ve Karakaş, 2004). Bu amaçla, başta gelişmiş ülkeler 

olmak üzere fen bilimleri eğitiminin önemine varmış olup fen ve teknoloji eğitiminin kalitesini arttırma çabası 

içindedir (Ayas, 1995; Topsakal, 2006). Fen eğitimi programlarının okullardaki uygulayıcıları olan öğretmenlerin 

çağdaş yaklaşımlarla bilgi, beceri ve tutumlara sahip olarak yetiştirilmeleri ve fen bilimleri eğitiminde kullanılan 

yeni öğrenme ve öğretme yaklaşım ve kuramlarından haberdar olmaları önem taşımaktadır (Özmen, 2004). Bu-

günümüzü ve geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimizin mesleki yeterlikler bağlamında lisans dönemindeki 

fen eğitimine ve fen alanlarına yönelik kavramları nasıl yapılandırdığı hem öğretim programlarının gözden geçi-

rilmesi hem de öğretmen yeterliklerinin düzenli biçimde sorgulanabilir olması açısından önem arz etmektedir. 

Bu araştırmanın temel problemi ‘Mezun durumdaki öğretmen adaylarının fen alanları ve fen eğitimine 

ilişkin zihinsel yapıları nedir?’ şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmada; İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğ-

retmen adaylarının fen alanları ve fen eğitimi hakkındaki zihinsel yapılanmanın kavram haritası ve görüşme 

(mülakat) teknikleriyle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Fen öğretmen adaylarının Fen alanları ve Fen eğitimine 

ilişkin zihinsel yapılarını ortaya çıkarabilmek amacına uygun olarak tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma gru-

bunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 4. sınıfta öğrenim gören I. 

ve II. öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu, 47’si kız, 18’i erkek olmak üzere toplam 65 öğretmen 

adayından oluşmaktadır. Araştırmada mezun durumdaki öğretmen adaylarının lisans öğretim süreci boyunca 

gerek fen alanları gerekse fen eğitimi ile ilgili derslerin kavramlarına ilişkin zihinsel yapıları kavram haritası tek-

niği ile araştırılmıştır. Kavram haritası uygulamasının ardından her öğretmen adayıyla randevulaşarak birebir 

görüşme yapılmıştır. Bu araştırmada görüşme tekniği; i) öğretmen adaylarının fen alanı ve fen eğitimine ilişkin 

algılarını ortaya koyabilmek, ii) bu algıların kavram haritalarında hangi kabul ve gerekçelerle yansıtıldığını belir-

lemek ve iii) araştırma problemine ilişkin görüşlerini daha detaylı belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu doğrul-

tuda araştırmacı ve bir uzman tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüş-

me formu içerik olarak incelendikten ve iki uzmanın görüşü alındıktan sonra veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 

Öğretmen adaylarının oluşturdukları kavram haritalarından elde edilen verileri değerlendirmek amacıyla fen 

bilgisi öğretmenliği lisans ders programı incelenmiş ve her iki alana ait model kavram haritası oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu model kavram haritaları ile ilgili fen bilgisi öğretmenliğindeki dört alan uzmanından da görüş 

alınarak, uzmanlardan gelen eleştiriler doğrultusunda model kavram haritalarında gerekli düzenlemeler yapıl-

mıştır. Öğrenciler tarafından yapılan kavram haritalarını puanlamak üzere oluşturulan model kavram haritaları 

kullanarak bütüncül puanlama ölçeğine göre kavram haritaları analiz edilmiştir Öğretmen adayları ile yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir.

Araştırmanın sonuçları; i) Öğretmen adaylarının mülakatlar sırasında gerek fen alanları gerekse fen eğitimi 

kavramlarını bir bütün olarak algılayabildiklerini ifade etmelerine rağmen, her iki alana ilişkin oluşturdukları 

kavram haritalarının bu alanlara ilişkin oluşturulan model kavram haritaları ile benzerliklerinin üst düzeyde ol-

madığı, genel olarak farklılıkların ağırlıklı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum onların oluşturdukları 

kavram haritalarının, bu alanların kavramlarını algılayabildikleri yönündeki ifadelerini desteklemediğini gösterir 

niteliktedir. ii) Öğretmen adaylarının lisans öğretim süreci sonunda gerek fen alanları gerekse fen eğitimine iliş-

kin kavramları bir bütün olarak görebilmelerinde ders içeriklerinin öğretmen adayları tarafından en etkili faktör 
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olarak belirtildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. iii) Öğretmen adaylarının tamamının fen alanları ile fen eğitimi 

arasında bir ilişki olması gerektiği görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Bu türden bir ilişkilendirmenin lisans 

öğretim süreci boyunca fen eğitimi derslerinde ağırlıklı olarak yapıldığı, fen alanlarında ise bu türden bir ilişki-

nin genel olarak yapılmadığı tespit edilerek her iki durumun sebebinin ders içeriklerinin uygunluğu ile ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, MEB tarafından belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Özel 

Alan Yeterliklerinin YÖK tarafından hazırlanan Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programında bir bütün olarak ele 

alınmasında eksiklikler olduğu sonucunu ortaya koyar niteliktedir. Yapılan bu çalışma ışığında, ülkemizde ge-

leceğin okuryazar bireylerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının yetiştirildiği yükseköğretim kurumlarında 

Fen öğretmen adaylarının zihinsel yapılarını gerek alan gerekse alan eğitimi açısından yapılandırmada, eğitim 

fakültelerinin fen bilgisi öğretmenliği lisans programı ders içeriklerinin düzenlenmesinde etkili olacak çalışma-

lar yapılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kavramlar: Fen alanları, fen eğitimi, fen öğretmen adayı, zihinsel yapı, kavram haritası, yarı yapı-

landırılmış görüşme
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Özet

Yaşanan bilimsel gelişmelere paralel olarak bilginin sürekli bir biçimde hızla arttığı görülmektedir. Söz ko-

nusu artış var olan bilgilerin değişmesini ve bu bilgilerin yenilenmesini gerektirmektedir. Bilginin sürekli gelişe-

rek değiştiği ve yenilendiği günümüz dünyasında bilgiye ulaşmanın önemi giderek artmaktadır. 

Bilgiye ulaşmanın bilimsel anlamda incelenmesi eğitim bilimleri alan yazınında öğrenme stratejileri kapsa-

mında ele alınmaktadır. Öğrenme stratejileri, öğrencilerin öğrenme sürecini etkileme amacıyla kullandığı davra-

nışlardır. Genel olarak öğrenme stratejileri, öğrenmeyi kolaylaştıran davranış ve düşüncelerdir (Şen, 2011:102). 

Başka bir ifade ile öğrenme stratejileri, öğrencilerin bağımsız olarak kendi öğrenme görevlerini gerçekleştirme-

lerini sağlayan teknikler, ilkeler ya da alışkanlıklardır. Strateji bireyin bir görev ya da duruma yaklaşımını gösterir. 

Bu da öğrencilerin öğrenmeyi planlarken, gerçekleştirirken ve sonuçları değerlendirirken nasıl düşüneceğini ve 

hareket edeceğini içerir (Katims & Harris, 1997 akt: Demirel, 2011:156). 

Öğrenme stratejileri, bireylerin kendi kendilerine öğrenmelerini kolaylaştıran tekniklerdir. Hem bilişsel 

hem de duyuşsal yönleri olan öğrenme stratejilerinin öğrenen bireylerce kullanılması, onların öğrenme sonuç-

larını (Weinstein ve Mayer, 1986; akt: Özer, 2008), başka bir deyişle başarılarını etkilemektedir. Öğrenme strateji-

lerini kullanmanın öğrencilerin öğrenmelerine ve akademik başarılarına etkisini belirlemeye yönelik Türkiye’de 

ve başka ülkelerde birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda öğrenme stratejilerinin öğretiminin yapıldığı 

ve öğrenme stratejilerini kullanan öğrencilerin öğrenmelerinde önemli artışlar olduğu, akademik başarı düzey-

lerinin yükseldiği belirlenmiştir (Özer, 2008). 

Öğrencinin “kolay ve kalıcı öğrenmesini sağlama” öğrenme stratejilerinin yerine getirdiği önemli işlevler-

den biridir. Ayrıca bu stratejilerin önemli sayılabilecek diğer işlevleri de bulunmaktadır. Bunların işlevlerin başlı-

caları şöyle sıralanabilir (Özer, 2002):

• Öğrenciyi bilinçli öğrenici durumuna getirir.

• Öğrencinin öğrenmedeki verimliliğini artırır.

• Öğrenciye bağımsız öğrenebilme niteliği kazandırır.

• Öğrencinin isteyerek ve zevk alarak öğrenmesine yardım eder.

• Öğrencinin okul sonrası öğrenmelerine temel hazırlar.

Alan yazın incelemelerinde öğrenme stratejilerinin sınıfl andırılmasında yaygın olarak Weinstein ve Mayer 

(1986) tarafından yapılan sınıfl andırmanın temele alındığı görülmektedir. Bu sınıfl andırmaya göre; tekrarlama, 

anlamlandırma, örgütleme, anlamayı izleme ve duyuşsal olmak üzere öğrenme stratejileri beş başlık altında ele 

alınmaktadır. Stratejilerin ayırt edici özellikleri ana hatlarıyla şöyledir (Senemoğlu, 1997; Özer, 2002; Özer, 2008; 

Demirel, 2008; Şen, 2011; İlhan, 2011):

Tekrarlama Stratejileri: Bir metin ya da anlatımdaki ifadeleri tekrar etme, konu cümlelerini detaylı bir bi-

çimde tanımlama ve önemli yerlerin altını çizme süreçlerini kapsar. Olduğu gibi hatırlanması istenen bilgilerin 

öğrenilmesinde bu stratejiler etkilidir. Öğrencilerin bu stratejileri kullanmalarına bakıldığında yetersiz ve ezbere 

dayalı bir durum ortaya çıkmaktadır.

Anlamlandırma Stratejileri: Bilgi birimleri arasında ilişki kurarak anlamlı öğrenmeyi sağlamaya dönük stra-

tejilerdir. Burada, öğrencinin yeni öğrendiği bilgileri uzun süreli belleğinde yer alan eski bilgileriyle birleştirerek 

ona anlam yüklemesi söz konusudur. Zihinsel imge oluşturma, ilişkilendirme, özetleme, benzetim yaratma ve 

not alma anlamlandırma stratejileri olarak kullanılabilmektedir.

Örgütleme Stratejileri: Bir bilgiyi daha kolay anlamak ve hatırlamak için başka bir biçime dönüştürme iş-

lemidir. Örgütleme stratejilerinde öğrencinin yeni bilgileri, ön bilgilerini kullanarak kendisi için daha anlamlı 

olabilecek bir biçimde yeniden yapılandırması ve organize etmesi söz konusudur. Gruplandırma, metnin ana 

hatlarını yeniden oluşturma ve kavram haritaları oluşturma örgütleme stratejilerine örnek verilebilir.

Anlamayı İzleme Stratejileri: Öğrencinin kendi öğrenmelerini düzenlemesine, denetlemesine ve yürüt-

mesine yön veren stratejilerdir. Bu stratejilerde öğrencinin kendisiyle ilgili bazı özellikleri açıklığa kavuşturması 
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gerekir. Anlamayı izleme, öğrencilerin biliş bilgisine sahip olmalarını gerektirir. Sorunu belirleme, kendini sorgu-

lama, kendini değerlendirme birer anlamayı izleme stratejisidir.

Duyuşsal Stratejiler: Öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri ortadan kaldırmaya yardım eden strateji-

lerdir. Duyuşsal stratejiler, psikolojik açıdan iyi bir öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlar. Kaygı ve stresle 

başa çıkma, kendisi ile ilgili olumlu inançlar geliştirme ve zamanı etkili kullanma başlıca duyuşsal stratejilerdir. 

Öğrenme sürecinde karşılaşılan güçlükler öğrencilerin en çok dile getirdikleri sorunlar arasında yer almak-

tadır. Bazı öğrenciler istediği halde çalışamamaktan bazılar ise uzun süreler çalıştığı halde öğrenememekten 

yakınırlar. Bunların yanı sıra kısa süre çalışarak uzun süre çalışanlar kadar başarılı olan öğrenciler de bulunmak-

tadır. Öğrenme ile ilgili bu ve benzeri sorunlar büyük ölçüde öğrencilerin etkili bir biçimde öğrenme stratejile-

rini kullanamamasından ya da nasıl öğreneceklerini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır (Açıkgöz, 2003:66). 

Bu araştırmanın pedagojik formasyon programına devam eden öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerinin 

belirlenmesi, stratejilerin öğretmen yetiştirmede göz önünde bulundurulması ve bu bağlamda öğretmen yetiş-

tirme alanına katkı sağlaması umulmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, Pedagojik Formasyon Sertifika Programına devam eden öğretmen adaylarının öğ-

renme-öğretme sürecinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde 

desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini 2011-2012 Öğretim yılı Bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp 

Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimi alan 180 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma evreninin büyük 

olmamasından ve tamamının ulaşılabilir olmasından ötürü örneklem alma yoluna gidilmemiş, çalışma evrenin 

tamamına veri toplama aracı uygulanmıştır. Uygulamada bazı anketlerin tam olarak doldurulmaması,  amaca 

uygun gerekli ilgi ve özenin gösterilmemesi gibi nedenlerle 8 anket kapsam dışında bırakılarak 172 anket de-

ğerlendirmeye alınmıştır. Araştırma verileri, 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp 

Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Bahar Döneminde devam eden öğretmen adayla-

rından elde edilen bilgilerle sınırlıdır. Bu araştırma için kullanılan veri toplama aracı, 5‘li likert tipi ölçektir. Veri 

toplama aracı, Toy (2007) tarafından yapılan “Biyoloji Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüsü 

Arasındaki İlişkiler” adlı yüksek lisans tezinden; Ural (2006) tarafından yapılan “Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders 

Çalışma Stratejileri: Nevşehir İli Örneği” adlı yüksek lisans tezinden yararlanarak ve yapılan alan yazın taraması 

sonrasında konu ile ilgili yapılmış olan diğer çalışmalar da göz önünde bulundurularak araştırmacılar tarafın-

dan geliştirilmiştir. Veri toplama aracının geçerliliği için alanında uzman öğretim üyelerinin görüş ve önerileri 

alınmış, gelen görüş ve öneriler doğrultusunda veri toplama aracı son şeklini almıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı 0.884 olarak hesaplanmıştır. Veri toplama aracında yer alan öğrenme stratejilerini belirleme-

ye yönelik 37 madde  “Duyuşsal”,  “Tekrar”,  “Örgütleme”, “Anlamlandırma” ve “Anlamayı İzleme” boyutları atında 

ele alınarak değerlendirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri  “cinsiyet” ve “alan” değişkenlerine göre 

analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde aritmetik ortalama, t testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanıl-

mıştır.  Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının “tekrar” [t(170)=2.758; p<0.05) ve “anla-

mayı izleme” [t(170)=2.030 p<0.05) stratejilerini kullanma düzeyleri  “cinsiyet”e göre anlamlı bir şekilde farklılık 

göstermektedir. Bayan öğretmen adaylarının “tekrar” stratejilerini kullanma düzeyleri ( =3.71), bay öğretmen 

adaylarından ( =3.48) daha yüksek iken “anlamayı izleme”  stratejilerinin kullanılmasında ise bay öğretmen aday-

larının ( =3.90), bayan öğretmen adaylarından ( =3.70) daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu 

bulgulara göre cinsiyetin öğretmen adaylarının “duyuşsal” “örgütleme” ve “anlamlandırma”  stratejilerini kullan-

ma düzeyini etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. 

Genel olarak aritmetik ortalamalara bakıldığında, “Sosyal” alandaki öğretmen adaylarının diğer alanlardaki 

öğretmen adaylarına göre öğrenme stratejilerinin tamamını (duyuşsal,  tekrar, örgütleme,  anlamlandırma ve 

anlamayı izleme) daha yüksek düzeyde kullandıkları sonucuna ulaşılmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının duyuşsal stratejiler [F (3,68) = 2,473; p> 0.05)], tekrar 

stratejileri [F (3,68) = 1,696;  p> 0.05)],  örgütleme stratejileri [F (3,68) = ,673; p> 0.05)],  anlamlandırma strateji-

leri [F (3,68) = 1,500; p> 0.05)]  ve anlamayı izleme stratejileri [F (3,68) = 1,178; p> 0.05)] ile ilgili görüşleri “alan” 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Eğitim fakülteleri ve öğretmenlik sertifika programlarında öğrenme stratejileri ile ilgili seçmeli dersler ol-

malıdır. Başta öğretmen yetiştiren kurumlarda olmak üzere bütün eğitim programlarında görev yapan öğretim 

elemanlarına öğrenme stratejileri ile ilgili seminerler verilebilir. Öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerini be-

lirlemeye yönelik daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Pedagojik formasyon, öğrenme stratejileri, öğretmen adayları.
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Özet

Toplumsal yaşamda meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler toplumu derinden etkilemiştir. Bu durum 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminin artmasına yol açmıştır (Oran, 2008). Bilgi çağı olarak ifade edilen günü-

müzde bilgiye erişmek, erişilen bilgiyi verimli ve etkili şekilde kullanmak bireyler için büyük önem taşımaktadır 

(Başaran, 2005). Bu sebeple bilgi okuryazarlığı bireylerlerin çağımız şartlarına uyum sağlamaları ve kendilerini 

yenileyip geliştirmeleri açısından kilit rol oynamaktadır. Bilgi okuryazarlığı terim olarak 1970’li yılların başların-

da enformasyon teknolojisinin ilerlemesine paralel olarak gelişmiş ve şekillenmiştir (Kızılaslan, 2007: 18).  Bilgi 

okuryazarlığı ile ilgili ilk kapsamlı tanımın 1989 yılında ALA başkanlık komitesinin raporunda ifade edildiği gö-

rülmektedir. Bilgi okuryazarı olan bireylerin ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilen, ulaştıkları bilgileri kullanabilen 

ve gerektiğinde değerlendirebilen bireyler olarak ifade edildiği görülmektedir (Demiralay, 2008). CILIP (2012), 

bilgi okuryazarı olan bireylerin bilgiye ne zaman, niçin ve nerede ulaşabileceğini bilen, etik değerleri dikkate 

alan bireyler olması gerektiğini belirtmektedir. Bilgi toplumunda eleştirel düşünebilen, sorun çözebilen ve ya-

şam boyu öğrenme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirmek üniversitelerin öncelikli hedefl eri arasındadır. Bu 

hedefl erin gerçekleştirilmesi için bireylerin etkin birer bilgi kullanıcısı olmaları gerekmektedir. Etkin ve işlevsel 

birer bilgi kullanıcısı olmanın yolu ise bilgi okuryazarı olmaktan geçmektedir (Odabaş ve Polat, 2008). Bireylerin 

çağın şartlarına uyum sağlayan, çağdaş gelişimlere kendi yaşamlarında uyarlayabilen bilgi, tutum ve becerilere 

sahip olmaları gerekir (TÜSİAD, 1999). Bu çerçevede öğretmen yetiştiren kurumların öğretmen adaylarına bilgi 

okuryazarlığına ilişkin çeşitli becerileri kazandırması zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir (Adıgüzel, 2011: 17).

Bu araştırma, bilginin çok hızlı değiştiği, yayıldığı ve üretildiği günümüzde, sınıf öğretmeni adaylarının bil-

gi okuryazarlığına ilişkin algılarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap 

aranmıştır:

Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlığı beceri düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte 

midir?

Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlığı beceri düzeyleri sınıf düzeylerine göre farklılık göstermekte 

midir?

Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlığı beceri düzeyleri öğretim şekline göre farklılık göstermekte 

midir?

Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlığı beceri düzeyleri mezun oldukları orta öğretim kurumunun 

türüne göre farklılık göstermekte midir?

Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlığına ilişkin beceri düzeylerinin belirlenmeye çalışıldığı araş-

tırma betimsel nitelikte olup, araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri geçmişte ya da halen 

var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2005). Tarama 

moddellerinin en önemli özelliği mevcut koşulların özellikleri birlikte olduğu gibi ortaya konulmaya çalışılma-

sıdır (Kaptan, 1991).

Araştırmanın evrenini 2011-2012 bahar döneminde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eğitim fakültesi 

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmakta-

dır. Araştırmanın örneklemini ise; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf 

Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 1.2.3. ve 4. sınıfta öğrenim gören, seçkisiz örneklem yoluyla seçilen 511 sınıf 

öğretmeni adayı oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın veri toplama aracı olarak Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen 29 maddelik “Bilgi Okuryazar-

lığı Ölçeği” anketi kullanılmıştır. Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen bu anket beşli likert tipindenden oluşan 

bir ölçektir ve yapılan analiz sonucu Cronbach Alpha katsayısı 0,92 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada uygulanan anketler örneklemde yer alan sınıf öğretmeni adaylarına gerekli açıklamalar yapı-

larak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS programından yararlanılarak yapılmıştır. Ve-

rileri analiz etmede t testi uygulanmış olup, .05 anlamlılık düzeyi ölçüt olarak alınmıştır. Puan türleri arasında 

anlamlılığı test etmede ise tek yönlü varyans analizi (Anova), varyans analizi sonucunda elde edilen F değerinin 

anlamlı bulunduğu durumlarda bu farkın hangi düzeyler arasında olduğunu anlamak amacıyla “Tukey testi” 

kullanılmıştır. 

Bilgi erişim, bilgi kullanım ve bilgi okuryazarlığı konusundaki etik ve yasal kurallara uyum beceri düzeyleri-

nin cinsiyet değişkenine göre kız ile erkek sınıf öğretmeni adayları arasında kız sınıf öğretmeni adaylarının lehi-

ne anlamlı farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. Bilgi ihtiyacını tanımlama beceri düzeyinin ise cinsiyet değişke-

nine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Bilgi ihtiyacını tanımlama, bilgi erişim, bilgi kullanım 

ve bilgi okuryazarlığı konusundaki etik ve yasal kurallara uyum beceri düzeylerinin öğretim şekli değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Bilgi ihtiyacını tanımlama, bilgi erişim, bilgi kullanım ve 

bilgi okuryazarlığı konusundaki etik ve yasal kurallara uyum beceri düzeylerinin ortaöğretim kurumu değişkeni-

ne göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Sınıf düzeyi değişkenine göre bilgi ihtiyacını tanımla-

ma beceri düzeyinin birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık oluşturduğu 

görülmektedir. Birinci sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının bilgi kaynaklarının türlerini ve önemini 

bilme gibi bilgi ihtiyacını tanımlayan konulardaki beceri düzeylerinin daha yüksek seviyede olması sınıf öğret-

menliği programında yer alan derslerin öğretmen adaylarının bilgi ihtiyacına yönelik becerilerini yeteri kadar 

geliştiremediği düşünülebilir. Bilgi erişim, bilgi kullanım ve bilgi okuryazarlığı konusundaki etik ve yasal kuralla-

ra uyum beceri düzeylerinin sınıf düzeyi değişkenine göre birinci sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları 

ile ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfl arda öğrenim gören öğretmen adayları arasında birinci sınıfta öğrenim gö-

ren sınıf öğretmeni adayları lehine anlamlı farklılıklar oluştuğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Okur Yazarlığı, Sınıf Öğretmeni Adayı, Beceri Düzeyleri
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Özet

“Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir 

araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyeti” (Işık, Işık ve Güler, 2008, s. 75) olarak tanımlanabilecek uzaktan 

eğitimin günümüzde yaygın olarak kullanılan şekli internet ya da web tabanlı uzaktan eğitimdir (Erturgut, 2008; 

Odabaş, 2008).  Web tabanlı öğrenmede, öğrenciler ders içeriğine ulaşmak, iletişim kurmak ve ödevlerini yap-

mak amacıyla interneti kullanırlar (Murphy ve Cifuentes, 2001).

Web tabanlı uzaktan eğitim ile ilgili çalışmalara bakıldığında bu uygulamanın birçok açısından çağdaş eği-

tim gereksinimlerini karşıladığı söylenebilir. Bunlardan en önemlisi elektronik öğrenme aracılığıyla, sürekli eği-

tim ve yaşam boyu öğrenme ihtiyacını karşılayacak şekilde, zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme olanağı 

sağlamasıdır  (Arıkan, 2006; Erturgut, 2008; Hwang ve Chang, 2011; Işık ve ark, 2008; İşman, 2005).  Bu sayede 

web tabanlı uzaktan eğitim zaman ve mekânla ilgili sınırlamaları olan bireylere de eğitimde fırsat eşitliğini sağ-

lamaktadır (Akça, 2006; Demir, 2008; İşbulan, 20085; Karaağaçlı ve Erden, 2008; Mısırlı, 2007). Örneğin bir işte 

çalışan bireylerin kendi işlerini terk etmeden de eğitim alabilmelerine olanak sunar (Akça, 2006; Balcı, 2008; 

Başak, 2011; Burma, 2008;  Şenyuva, 2007).

Ayrıca web tabanlı uzaktan eğitim, ulaşım, barınma ve yeme içme gibi maliyetlerin ortadan kalkmasıyla 

birlikte eğitim maliyetini önemli ölçüde düşürmekte ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır (Çukadar ve Çelik 2003; 

Cukusic, Alfirevic, Granic ve Garaca, 2010; Gökdemir, 2009; Mısırlı, 2007; Odabaş, 2003). Öğrenme sürecine katkı-

sı düşünüldüğünde web tabanlı uzaktan eğitim sayesinde öğrenci motivasyonu artar (Akça, 2006; Burma, 2008; 

Demir, 2008; Gökdemir, 2009; Hwang ve Chang, 2011; İşbulan, 2008).  Öğrencilerin derse katılımı artar (Burma, 

2008; Erturgut, 2008; Gökdemir, 2009; İşbulan, 2008). Öğrencilerin araştırma becerilerini gelişir (Burma, 2008; 

Erturgut, 2008). Öğrencilerin kendilerine göre öğrenme hızlarını ayarlayabilmesi mümkündür (Akca, 2006; Balcı, 

2008; Burma, 2008; Erturgut, 2008; Mısırlı, 2007; Şenyuva, 2007). Öğrencilere bireysel öğrenme imkanları sağla-

maktadır (Arıkan, 2006; Başak, 2011; Burma, 2008; Murphy ve Cfientes, 2011; Şenyuva, 2007). Öğrencilerin kendi 

öğrenme stillerine uygun yaşantılar sunar (Arıkan, 2006; Burma, 2008; Gökdemir, 2009). Bireyler ihtiyaç duyduk-

ları bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler (Burma, 2008). Bireyler arasında etkili bir iletişimin kurulabilme imkanı tanır 

(Akça, 2006; Arıkan, 2006; Balcı, 2008; Başak, 2011). İçerik sürekli olarak güncellenebilmektedir (Annagylyjov, 

2006; Balcı, 2008; Burma, 2008; Mısırlı, 2007). Öğrenmeyi ilgi çekici hale getirir (Balcı, 2008; Burma, 2008). 

Bu yararlarının yanında genelde uzaktan eğitimin özelde web tabanlı uzaktan eğitimin bazı sınırlılıkları 

olduğu da yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Bireylerin kendilerini yalnız hissetmeleri (Akça, 2006; Gökdemir, 

2009; Karaağaçlı ve Erden, 2008; Mısırlı, 2007; Murphy ve Cfientes, 2011), öğretmen ve öğrenci iletişimin alt sevi-

yede kalması (Akça, 2006; Mısırlı, 2007), bireysel farklılıkların dikkate alınmaması (Akça, 2006; Mısırlı, 2007), her 

öğrencinin kendi bilgisayar donanımına ihtiyaç duymasının ek maddi bir külfet getirmesi (Akça, 2006; Gökde-

mir, 2009; Mısırlı, 2007), öğrencilerin teknolojik araçları kullanmada yeterli bilgi ve becerilerinin olmaması (Balcı, 

2008; Başak, 2011; Erturgut, 2008; Murphy ve Cfientes, 2011), uygulamalı derslerin etkili bir şekilde yapılama-

ması (Erturgut, 2008; Şenyuva, 2007),  psikomotor ve duyuşsal davranışların etkili bir şekilde kazandırılamaması 

(Balcı, 2008; Şenyuva, 2007), bireysel çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş öğrenciler için 

etkili olmaması (Balcı, 2008; Şenyuva, 2007) bu sınırlılıklardan bazılarıdır.

Günümüzde web tabanlı uzaktan eğitimin en yaygın yapıldığı eğitim kademesinin Yükseköğretim kademesi ol-

duğu söylenebilir (Çukadar, 2008; Demir, 2008; Erturgut, 2008). Türkiye’de de başta Anadolu üniversitesi olmak üzere 

Sakarya, Çukurova, Atatürk, ODTÜ, Cumhuriyet ve İnönü gibi üniversitelerde web tabanlı uzaktan eğitim uygulamala-



237

Bildiri Özetleri

rı yapılmaktadır. Bu çalışmada Cumhuriyet ve İnönü üniversitelerinde web tabanlı uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim 

alan öğrencilerin öğrenim gördükleri programlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve böylelikle web tabanlı uzaktan 

eğitim uygulamaları ile yüzyüze eğitim uygulamalarının karşılaştırılması araştırmaya değer bulunmuştur.

Bu çalışmanın amacı yüksek öğretimde web tabanlı uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim alan öğrencilerin öğ-

renim gördükleri programlarda sunulan eğitimin niteliğine ilişkin görüşlerinin betimlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. 

Araştırmada yüksek öğretim öğrencilerinin öğrenim gördükleri programda sunulan eğitimin niteliğine iliş-

kin görüşlerin betimlenmesi amacıyla betimsel tarama modelinin; web tabanlı uzaktan eğitim alan öğrencilerle 

yüz yüze eğitim gören öğrencilerin görüşleri arasındaki farklılaşmayı incelemek amacıyla da ilişkisel desenler-

den olan nedensel-karşılaştırma modelinin kullanılması planlanmıştır.

Araştırmaya İnönü Üniversitesinde öğrenim gören 373 öğrenci ve Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim 

gören 163 öğrenci olmak üzere toplam 536 kişi katılmıştır. Bu öğrencilerden 325’i yerleşke ortamında yüzyüze 

eğitim görürken, 211’i uzaktan eğitim merkezi bünyesinde web tabanlı uzaktan eğitim görmektedir. Katılımcı-

ların 351’i İlahiyat lisans/lisans tamamlama, 10’u Cerrahi hemşireliği tezsiz yüksek lisans, 83 İşletme, 56 Kamu 

yönetimi ve 36 Bilgisayar programcılığı öğrencisidir. 

Araştırmada hem web tabanlı uzaktan eğitim alan hem de yüz yüze eğitim gören öğrencilerin öğrenim 

gördükleri programların niteliklerini değerlendirmeye dönük maddelerin yer aldığı bir ölçme aracı geliştirilmiş-

tir. Ölçme aracında yer alan maddeler ağırlıklı olarak web tabalı uzaktan eğitim, e-öğrenme ve sanal öğrenme 

ile ilgili literatürden hareketle bu tür uygulamaların sağladığı yararları ve sınırlılıkları tanımlayacak şekilde ha-

zırlanmıştır. 

5li derecelendirmeli (Tamamen Katılıyorum-Tamamen Katılmıyorum) Likert tipi ölçeğin geçerlilik ve gü-

venirlik çalışmaları web tabanlı uzaktan eğitim (n=120) ve yüzyüze eğitim gören (n=200) toplam 320 öğren-

ciden oluşan bir pilot uygulamaya kapsamında yapılmıştır. Pilot uygulama kapsamında 51 maddeden oluşan 

denemelik ölçeğe ilişkin açımlayıcı faktör analizi öncesi, KMO değeri .88, Bartlett testi 3482,03, p=.000 ve ba-

sıklık-çarpıklık değerleri ise ± 1 aralığında hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda işbirliği ve sosyalleşme (4 

madde), bilgiye erişim ve paylaşım (4 madde), öğrenme-öğretme süreçleri (5 madde) ve yaşamboyu öğrenme 

(3 madde) alt faktörlerinden oluşan ve toplam varyansın %58.4’ünü açıklayabilen toplam 16 maddelik ölçme 

aracı geliştirilmiştir. Maddelerin faktör yük aralıklarının .564-.812 arasında hesaplanmıştır. İçtutarlılık açısından 

hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ölçeğin geneli için .851, işbirliği ve sosyalleşme altfaktörü için 

.825, bilgiye erişim ve paylaşım için .717, öğrenme-öğretme süreçleri için .782 ve yaşamboyu öğrenme için .569 

olarak hesaplanmıştır. Madde-toplam korelasyonları ise .324-.681 aralığında hesaplanmıştır. 

Öğrencilerinin öğrenim gördükleri programda sunulan eğitimin niteliğine ilişkin görüşlerinin ortalama ( ) 

ve standart sapma verileri kullanılarak betimlenmiştir. Ayrıca web tabanlı uzaktan eğitim öğrencileriyle yüz yüze 

eğitim gören öğrencilerin görüşleri arasındaki farklılaşmayı incelemek amacıyla t testi kullanılmıştır. Çıkarımsal 

analizlerde anlamlılık düzeyi p< .05 olarak alınmıştır.

Araştırmaya katılan yüksek öğretim öğrencileri öğrenim gördükleri programda sunulan eğitimin niteliğine 

ilişkin alt faktörlere verdikleri puanların ortalaması “Kısmen katılıyorum” ile “Katılıyorum” aralığında değişmek-

tedir. Öğrenciler öğrenim gördükleri programların sunduğu “Yaşam boyu öğrenme” fırsatlarının diğer boyutlara 

kıyasla nispeten daha iyi olduğunu düşünmektedir.  Bunu sırasıyla; “işbirliği ve sosyalleşme”, “bilgiye erişim ve 

paylaşım” ve “etkili öğrenme-öğretme süreçleri” alt boyutları izlemektedir.

Madde bazında yapılan incelemede, öğrenciler en fazla Yaşamboyu Öğrenme alt faktöründe yer alan “16. 

Öğrenim gördüğüm programda farklı yaş gruplarından insanlar da yaş sınırı olmaksızın eğitim görebilmektedir.” 

maddesine (x= 4.25) katılmaktadır. En az katıldıkları madde ise  Öğrenme-Öğretme Süreçleri alt faktöründe yer 

alan “10. Öğrenim gördüğüm programda bireysel öğrenme ihtiyaçlarım dikkate alınır.” (x�= 2.93) maddesidir. 

Web tabanlı uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim alan yüksek öğretim öğrencilerinin, öğrenim gördükleri 

programlarda sunulan eğitimin niteliğine ilişkin görüşleri İşbirliği ve Sosyalleşme alt faktöründe anlamlı bir fark-

lılaşma göstermezken, Bilgiye Erişim ve Paylaşma, Öğrenme-öğretme Süreçleri, Yaşamboyu Öğrenme alt fak-

törlerinde web tabanlı uzaktan eğitim öğrencileri lehine farklılık göstermektedir. Bu farkların etki büyüklükleri 

dikkate alındığında web tabanlı uzaktan eğitim gören öğrenciler, yüzyüze öğrenim gören öğrencilerle kıyaslan-

dığında, öğrenim gördükleri programın önem sırasına göre yaşamboyu öğrenme, öğrenme öğretme süreçleri 

ve bilgiye erişim ve paylaşım konusunda daha fazla olanak sunduğunu ve daha nitelikli olduğu düşünmektedir.

Anahtar sözcükler: Yüksek öğretim, Web tabanlı uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim  
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Özet

Medya bilgiyi ileten ve içeren bütün çevreleri kapsamakla birlikte, kitap, gazete, dergi, tv, radyo, internet 

gibi bilgiyi transfer eden her türlü basılı, dijital ve elektronik araç birer medya olabilir (Andersen, 2002; Levin 

vd, 2004; Akt. Karaman ve Karataş, 2009). Günlük yaşantının birer parçası haline gelen bilgisayar, internet, cep 

telefonları, oyun konsolları, avuç içi veri bankası kayıtlayıcıları (İpod), bir başka deyişle tüm dijital teknolojiler 

yeni medya başlığı altında toplanmaktadır. Medyanın sağladığı olanakların yanı sıra medyanın artan çeşitliliği 

ve bu çeşitliliğin her yaştaki bireyleri etkileme gücü, medya okuryazarlığı kavramını ortaya çıkarmıştır (Kurt ve 

Kürüm, 2010, s. 20-34).

Medya okuryazarlığının Türkiye’deki gelişimi incelendiğinde, ilk olarak 2003 yılındaki İletişim Şurasında gün-

deme getirildiği, 2004 yılında ise Eylem Planı düzeyinde çalışan Medya ve Şiddet Çalışma Grubunun sonuç rapo-

runda Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) önerisiyle gündeme alındığı söylenebilir. Bu çalışmalar doğrultusunda 

RTÜK ve Milli Eğitim Bakanlığı’ nın (MEB) işbirliği ile 2006–2007 öğretim yılında beş pilot ilde (Ankara, İstanbul, 

İzmir, Adana, Erzurum) okutulmaya başlanan medya okuryazarlığı dersi, 2007–2008 öğretim yılında ilköğretim II. 

kademede seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Bu dersin amacı; medya karşısında etkiye en açık, en has-

sas grubu oluşturan çocukların, kitle iletişim araçlarının yapısını ve işleyişini öğrenmelerini, kurgulanmış medya 

içeriğini bilinçli bir şekilde değerlendirmelerini ve eleştirel olarak izlemelerini sağlamak olarak belirlenmiştir. Ancak 

amaca ulaşmada tek başına yeterli olması beklenemez. Özellikle çok erken yaşlarda çocukların medyayla tanış-

tıkları dikkate alındığında bu becerilerin daha erken yaşlarda kazandırılması gereklidir. Bunu sağlamanın bir yolu 

çocuklara erken yaşlarda sorgulama, araştırma gibi becerilerin kazandırılmasıdır. Nitekim 2005 yılında uygulamaya 

konan ilköğretim programının ortak temel becerileri arasında eleştirel düşünme bir beceri olarak tanımlanmakta 

ve bu becerinin öğrencilere kazandırılması gerekli görülmektedir (Kurt ve Kürüm, 2010, s. 20-34).

Günümüzde eleştirel düşünmeyi gerektiren önemli bir gelişme de bilgi patlamasıdır. Bilgi gün geçtikçe 

çoğalmakta ve değişmektedir. Hızla çoğalan ve değişen bilginin hepsini eğitim programlarına koymak ve öğ-

rencilere sunmak olanaksız olacağından, öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini kazandırarak öğrencilerin 

kendilerinin bilgiye ulaşması ve kendisi için gerekli bilgiyi edinme ve o bilgiyi anlama ilke ve yöntemlerini geliş-

tirmesi gerekmektedir Aybek (2006, s.43).

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda medya karşısında etkiye en açık, en hassas grubu oluşturan gençle-

rin, kitle iletişim araçlarının yapısını ve işleyişini öğrenmeleri, kurgulanmış medya içeriğini bilinçli bir şekilde de-

ğerlendirmeleri ve eleştirel olarak izlemelerinin önemli olduğu söylenilebilir. Genel olarak ilgili alan yazın ince-

lendiğinde, eleştirel düşünme ve medya okuryazarlık alanında yapılmış birçok çalışmaya rastlanılmıştır. Ancak, 

Kurt ve Kürüm (2010)’ün de, belirttiği gibi medya okuryazarlığı ile eleştirel düşünme arasında bir ilişki olduğu 

kuramsal çalışmalarla ortaya konmasına karşın, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koyan hiçbir araştırmaya 

rastlanılmamıştır. Bu bilgiler ışığında medya okuryazarlığı ile eleştirel düşünme arasındaki ilişkinin araştırılması 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkinin boyutlarının ortaya çıkmasının eğitim ve öğretim sürecine önemli kat-

kılar sunacağı düşünülmüştür. Bu amaçla bu çalışmanın temel amacı, lise öğrencilerinin medya ve televizyon 

okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından (cinsiyet, 

okul türü, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin genel yapısı, öğrencinin katıldığı etkinlikler, bireysel özellikleri, aka-

demik başarı) belirlenmesidir.

Araştırma, Mersin ilinde okulların yoğun olarak bulunduğu Toroslar merkez ilçesinde ve diğer merkez ilçe-

lerinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş özel, genel, Anadolu ve meslek 

okullarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir.
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Araştırmada üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi 

Formu”, Kökdemir (2003)’in uyarladığı  “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve Korkmaz ve Yeşil (2011) 

tarafından geliştirilen “Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyi Ölçeği” ‘dir.

Verilerin çözümlenmesinde, betimsel istatistiklerin yanısıra, t testi analizi, tek yönlü varyans analizi (ANO-

VA), Pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde 0.05 anlamlılık düzeyi 

ölçüt alınmıştır.

Araştırma sonucunda, öğrencilerin medya ve televizyon okuryazarlık düzeyi ortalamasının yüksek düzey-

de ( =79,83), bağımlılık düzeylerinin ise düşük düzeyde ( =43,72) olduğu eleştirel düşünme eğilimleri puanının 

ise 240 (40x6)’ tan az olduğu; yani genel eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük olduğu, görülmüştür. Medya ve 

TV okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri puanlarının, cinsiyetlerine, okul türlerine,  anne-baba 

eğitim düzeylerine, ailelerinin genel yapısına, katılmaktan hoşlandıkları etkinliklere göre anlamlı bir şekilde fark-

lılaşma göstermediği, bireysel özelliklerine göre ise hem medya ve TV okuryazarlık hem de eleştirel düşünme 

eğilimleri puanlarında farklılaştıkları, medya ve TV okuryazarlık düzeyinde  farklılaşmanın yaratıcı ve sorgulayıcı 

özelliğe sahip öğrencilerin okuryazarlık düzeyi puanlarından kaynaklandığı;  eleştirel düşünme eğilimlerinde 

ise Girişken ve Kendine güvenen özelliklere sahip öğrencilerle Araştırmacı ve Düşünmeye önem veren özellik-

lere sahip öğrencilerin genel eleştirel düşünme eğilimleri puanlarından kaynaklandığı belirlenmiş, Girişken ve 

Kendine güvenen öğrencilerin Araştıran ve Düşünmeye önem  veren özelliklere sahip öğrencilere göre genel 

eleştirel düşünme eğilimi puanlarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin medya ve TV okuryazarlık 

düzeyleri puanları ile akademik başarı puanları arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde anlamlı bir ilişki 

olmadığı, genel eleştirel düşünme eğilimleri puanları ve akademik başarı puanları arasında ise düşük negatif  (r 

= -0,11; p<0,05) bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri alt boyut puan-

larına göre değerleri incelendiğinde de açık fikirlilik eleştirel düşünme alt boyutu puanları ve akademik başarı 

puanları arasında düşük negatif (r = -0,11; p<0,05), doğruyu arama alt boyutu puanları ve akademik başarı pu-

anları  arasında düşük negatif (r = -0,14; p<0,01) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Son olarak, Medya ve TV okurya-

zarlık düzeyleri puanları; okuryazarlık ve bağımlılık olarak iki farklı biçimde ele alınarak ilişki boyutu incelenmiş 

korelasyon değerlerine göre, öğrencilerin genel eleştirel düşünme eğilimleri puanları ile okuryazarlık düzeyleri 

puanları arasında (r = 0,16; p<0,002) düşük pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlığı, Televizyon okuryazarlığı, Düşünme, Eleştirel düşünme.
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Özet

Her canlı karşılaştığı sorunları kendince oluşturduğu bilimsel işlemler ve süreçler kullanarak çözmeye ça-

lışır; çünkü bilim hem işlemsel, hem de zihinsel süreçlerin dirik bir bütünü olarak ele alınabilir (Sönmez, 2010). 

Bilim, kendi içindeki işleyişiyle tek başına bir bütün olmanın yanında, işleyişinin nasıl gerçekleştiği, ürettiklerinin 

yapısı, özellikleri gibi konularla da alternatif bir araştırma alanı oluşturmuştur.  Bilim öğrencilere basitçe bir bilgi 

birikimi, ispatlanmış gerçekler ve bütüncül doğrular olarak sunulursa, buna bağlı olarak öğrenciler, bu gerçek-

leri ezberlemeye ve bütün bilgilerin bilimsel yöntem kullanılarak ispatlandığını düşünmeye başlar. Bir başka 

taraftan ise; eğer öğrenciler, bilimi, kavramsal gelişimin devam eden bir süreci, verinin ne anlam taşıdığına karar 

vermek için yorumlayıcı bir çaba ve bu anlamları bireyler arasında konuşma süreci olarak tecrübe ederlerse, 

kavramlara ve onların değişimlerine daha fazla odaklanabilmeleri mümkündür.

Öğrencilerin bilimi ve bilimsel bilgiyi istenen şekilde öğrenebilmeleri için, bilimin ve bilimsel bilginin do-

ğasını uygun şekilde ve planlı etkinlikler yoluyla öğrenmelerine ihtiyaç vardır.  Bunu için, fiziksel dünyayla ilgili 

fikir ve kavramların nasıl değiştiği ve geliştiği ile gözlem, düşünme, deney ve ispatın bu süreçteki rolü kapsamlı 

olarak açıklanmalıdır. Bu süreç, bilimin temel unsuru olarak kabul edilmekte ve bilimsel bilginin diğer bilgi tür-

lerinden nasıl farklılaştığını ifade etmektedir. Bir kişinin bilimsel bilgiyi elde etmek konusunda sahip olduğu 

değerler ve varsayımlar ile bilimsel bilginin doğası hakkındaki inançları arasında doğrudan bir ilişki olduğu ileri 

sürülmektedir. Bir öğretmenin bilimin doğası hakkında sahip olduğu inançlar; bilimsel tutum ve yöntemle ilgili 

davranışlarını ve hatta fen konu alanını da etkilemektedir (Govett, 2001).

Literatürde bilimin doğasıyla ilgili yapılan çalışmalardan birçoğu öğretmenlerin bilimin doğasıyla ilgi-

li sahip oldukları kavramlarla ilgilidir. Bu bağlamda incelenen çalışmaların tamamına yakını, kullanılan ölçme 

araçlarından bağımsız olarak, öğretmenlerin bilimin doğasıyla ilgili yeterli kavramlara sahip olmadıklarını ifade 

etmektedir (Abd-El-Khalick ve Lederman, 2000; Khishfe, 2004; Pomeroy, 1993). Bilim hakkında öğretmenlerin 

çoğu pozitivist bir görüşe sahiptir (Pomeroy, 1993) ve bilimsel çalışmaların yaratıcı ve hayâlci doğasına pek fazla 

inanmamaktadırlar (Abd-El-Khalick ve Boujaoude, 1997). Bu nedenle, birçok öğretmen eğitimi programında 

bilimin doğasının ayrı bir ders konusu olarak okutulması önerilmektedir (Scharman, 1990; Scharmann ve Haris, 

1992).

Ulusal literatürde, öğretmen adaylarının ve lise öğrencilerinin bilimin doğası kavramlarının incelendiği 

bazı çalışmalara rastlanmaktadır (Çelik, 2003; Gücüm, 2000; Yakmacı-Güzel, 2000; Macaroğlu vd., 1998; Yakmacı, 

1998). Bireylerin; bilimin ne olduğu, geçerli-güvenilir bilimsel bilginin özellikleri, nasıl üretildiği, yöntemleri ve 

nasıl öğretilmesi gibi bilimin doğasını sorgulayan soruları cevaplamak doğru ve etkin bir eğitimle sağlanacaktır.

Bilimin doğası bilim okur- yazarlığına ulaşılmasında anahtar bir rol oynamasına rağmen, yapılan birçok 

çalışmada; öğrenci ve öğretmenlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlenmiştir (Abd-El-Khalick 

ve BouJaoude, 1997; Aikenhead, Fleming ve Ryan, 1987; Doğan Bora, Arslan, Çakıroğlu, 2006; Lederman, 1992; 

Zeidler, Walker, Ackett ve Simmons, 2002). Gerçekten de bilimin, bilimsel bilginin özünde ne olduğu ve nasıl 

yorumlandığı ile ilgili süre gelen tartışmaların değişen yapısı, bilim öğretimi yapacak olan öğretmenlerin üze-

rinde hassas olarak durmalarını gerektiren bir konudur. Öğretmenlerin bilimin ve bilimsel bilginin doğasını iyi 

bir şekilde kavrayıp, bu kavram(a)larını da sınıf içi uygulamalarında uygun stratejilerle aktarabilmeleri, bilim 

okur-yazarı öğrencilerin yetiştirilmesi için oldukça önemlidir (Tuan ve Chin, 1999). Bu bağlamda bilim, bilimin 

doğası ve bilimsel okur-yazarlık temelli çalışmaların değerlendirilmesi araştırmanın problemini oluşturmuştur. 
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Bu araştırmanın amacı, bilim, bilimin doğası ve bilimsel okur-yazarlık temelli çalışmaları genel olarak de-

ğerlendirmektir. Bu araştırma, nitel araştırma metodolojisi kapsamında yürütülmüş betimsel bir çalışmadır. Veri-

lerin toplanmasında, nitel araştırma metodolojisi içinde yer alan doküman analizi tekniği kullanılmıştır.

Doküman analizi tekniğinde araştırılacak olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi 

söz konusudur. Doküman analizinde derinlemesine inceleme gerekmektedir. İncelemesi yapılan materyaller 

araştırma için önemli veri kaynağıdır.(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada bilim, bilimin doğası ve bilimsel 

okur-yazarlığı konu alan kaynaklar incelenmiştir.

Doküman incelemesi yapılırken izlenen aşamalar vardır. Forster (Akt., Yıldırım ve Şimşek, 2005) bu aşama-

ları su şekilde belirtmiştir. (1) Dokümanlara ulaşma, (2) orijinalliğini kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) 

veriyi analiz etme ve (5) veriyi kullanma. Araştırmada kullanılacak dokümanlar incelenirken bu aşamalar izlen-

miştir. Fakat bu aşamalar genel bir yönerge olarak dikkate alınmıştır. Çünkü bu aşamalar araştırma probleminin 

niteliğine, doküman incelemesi sonucunda elde etmeyi hedefl ediği veriye veya dokümanları ne kadar kapsamlı 

ve derinlemesine incelemek istediğine bağlı olarak yeniden yorumlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005).

Doküman analizi kullanılarak toplanan veriler içerik analizi yoluyla yorumlanmıştır. İçerik analizinde temel 

amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Yani birbir-

lerine benzer verilerin belli kavram ve temalar içinde toplanması ve düzenlenmesi söz konusudur. Nitel araştır-

ma verileri dört aşamada analiz edilir: (1) Verilerin kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların 

bulunması, (4) bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmada elde edilen 

veriler incelenerek, anlamlı bölümlere ayrılarak her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği bulunarak 

kodlanmıştır. Bu araştırmada doküman analizi ile elde edilen verilerin analizinde tümevarımcı bir analiz yak-

laşımı uygulanmıştır. Veriler detayları ile birlikte incelenerek, araştırmanın amacı doğrultusunda önemli olan 

boyutlar ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, ülkemizde bilim, bilimin doğası ve bilimsel okur-yazarlık kavram-

larını temel alan çalışmaların (Yüksek Lisan ve Doktora Tezler) az olduğu ve özellikle bilimsel okur-yazarlıkla 

ilgili çalışmaların daha çok yüksek öğretim düzeyinde öğretmen adaylarının bilimsel okur-yazarlık düzeylerini 

belirlemeye odaklı çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca incelenen araştırmaların bulguları ve sonuçları, bilim 

bilimin doğasına ilişkin görüşlerin geleneksel düzeyde kaldığı ve bilimsel okur-yazarlık düzeylerinin de istenilen 

seviyede olmadığını ortaya koymuştur.  

Anahtar kelimeler: Bilim, bilimin doğası, bilimsel okur-yazarlık
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20. Yüzyılda gelişerek insan yaşamına giren bilimselgelişmeler ve bu gelişmelerin sonucu olarak ortaya 

çıkan teknoloji ürünleriinsan hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Teknoloji aracılığı ile bilgiyeulaşmak kolayla-

şırken, bilgiye ilk sahip olan ve onu kullanılabilir hale getiren,diğerlerine göre avantajlı duruma gelmektedir. Bu 

dönüşüm çağın gereksinim duyduğu insan özelliklerini ister istemezdeğiştirmektedir. Bilgi toplumunun ve yeni 

eğitim anlayışının bir gereği olarak,eğitimli insan öğrenmeyi öğrenen bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüz anlayışıylaokulların nihai hedefi öğrencileri okuldışındaki ortamlar için etkili olarak hazırlamak,diğer 

bir deyişle bireye yaşama transferedilecek bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırmakolmalıdır.Bu açıdan bakıldı-

ğında öğretmen bilgiyi aktaran konumdan çıkarak öğrenmeyikolaylaştıran kişi durumuna gelmiştir. Bu durum 

öğretmenin etkisini ya da bilgisiniyok saymak anlamına gelmemektedir. Tersine, öğretmenin görevi sahip ol-

duğu bilgiyi öğrenci gereksinmeleri doğrultusunda işlemek, gerçek yaşama hazırlanan öğrenciye yardımcı ol-

mak, yaşam boyu eğitimin temeli olan merak duygusunu ayakta tutmak, öğrencinin herhangi bir okul gününün 

dışında da öğrenmeye devam etmeisteği duymasını sağlamak gibi konularla daha da geniş hale gelmiştir. Bu 

değişimi yönetecek öğretmenlerin yetişmesi için öncelikle her öğretim kademesinde öğrencilerin bilgi, beceri 

ve tutum kazanabilecekleri standartları ortaya koymak ve öğretmen yetiştirme programlarını bustandartlara 

göre düzenlemek gerekmektedir.

Günümüzde bireyleri sahip olması gereken yeterlikleri sağlamada en etkin konumda görülen öğretmen-

lerin ve öğretmen eğitimi programlarının öğretmenlere kazandırılması gereken yeterlikler açısından gözden 

geçirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ve eğitim fakültesinde görev yapan 

öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak öğretmen adayları için en önemli olan yeterliklerin neler oldu-

ğunu saptamaktır. 

Bu çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örneklem yoluy-

la belirlenen, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin son sınıfında eğitim gören matematik, fen bilgisi, okul 

öncesi, İngilizce, Türkçe ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinden çalışmaya katılmaya gönüllü olan60 öğrenciden 

oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 9 odak grupla gerçekleştirilen standart açık uçlu görüşme 

yöntemikullanılmıştır. Öğretim elemanlarına ait görüşler ise yazılı olarak toplanmıştır. Öğretmen adaylarına ve 

öğretim elemanlarına “yeterlik” kavramının ne olduğunu anlatan bir yazılı metin verildikten sonra öğretmen 

eğitimi programlarının öğretmen adayına kazandırması gereken en önemli yeterliğin ne olduğu ve bu konuda 

kendilerini/öğrencilerini hangi düzeyde gördükle ri sorulmuştur. Veriler sürekli karşılaştırmalı analiz yöntemiyle 

analiz edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Öğretmen yeterlikleri, öğretmen eğitimi programları, öğretmen adayları
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Öğretmenlik mesleğini seçen adayların öğretmenlik mesleğine karşı olan görüşlerinin ortaya çıkartılma-

sı, öğretmen yetiştirme sürecinin düzenlenmesinde önemli kriterlerden biridir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu’nun 43. Maddesi öğretmenlik mesleğini devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 

üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlasa da öğretmenlik mesleği sadece yasal düzenlemeler, prog-

ramlarla değil, bu görevi yapacak olan kişilerin bireysel görüş ve davranışları ile de yakından ilgilidir (Özbek, 

Kahyaoğlu, Özgen, 2007). Çünkü öğretmenler bilgi, görgü ve yaşantıları ile çocukların ve gençlerin öğrenme 

yaşantılarına rehberlik eden, yön veren kişilerdir. Diğer mesleklerden farklı olarak çocukları, öğrenme ve öğ-

retmeyi sevmeyi, emek vermeyi, sabırlı, özverili olmayı, sürekli gelişimi gerektirmektedir. Mesleği tatili bol, is-

tihdamı var, rahat meslek gözüyle bakarak hiçbir şey olamazsam öğretmen olayım mantığına sahip kişilerin 

değil, gerçekten isteyenlerin yapması eğitim kurumlarının niteliğini de artıracaktır. Bireylerin seçtiği meslekten 

beklentilerine cevap bulabilmeleri ise başarılarını artırmakta, aksi durumda mesleğe karşı bir hayal kırıklığı ya-

şayarak meslekten soğuma eğilimi yaşatmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin toplumu ve bir ülkenin geleceğini 

etkileyebildiği düşünüldüğünde, mesleği yapacak olan bireylerin özelliklerinin çok önemli bir faktör olduğu an-

laşılacaktır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının mesleğe karşı olumlu bir tutum geliştirmesi gerekmektedir. Gü-

nümüz şartlarına bakıldığında ise öğretmen adaylarının atanamama korkusu, yaşanılan maddi sorunlar, toplum 

tarafından her geçen gün saygınlığının azalması, öğretmenlerin meslek hayatlarında yaşadıkları problemlere 

karşı duyarsız kalınması adayların mesleğe karşı olumlu tutum geliştirmesine engel olmaktadır. Olumlu tutum 

geliştirmeyen bireylerden mesleğe başladıktan sonra başarı, verim, iş doyumu beklemekse yanlış olacaktır. Öğ-

retmenlik mesleğinde karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gereken çözüm yolları ortaya çıkartılıp 

uygulanmasında mesleği seçen öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi olumlu katkılar sağlaması açı-

sından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda yapılan bu çalışma ile eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adayla-

rının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmanın genel amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerini belirlemektir. 

Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada öğretmen adaylarının mesleği seçmeden önce bilgi sahibi olup olma-

dıkları, bilgi sahibi iseler bilgi kaynaklarının kimler olduğu, mesleğe yönlendiren faktörlerin neler olduğu, mesleği 

kendilerine uygun bir meslek olarak görüp görmedikleri, tekrar üniversite sınavına girip tercih etme şansları olsa 

seçip seçmeyecekleri, öğretmenliğin diğer mesleklerden farklı yönleri, mesleğin güvenli bir gelecek sunup sun-

mayacağı, öğretmen olduktan sonra mesleğe yönelik kariyer planlarının olup olmadığı, mesleğin toplumda yeterli 

saygınlık görüp görmediği ve ideallerindeki öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Tarama modeli benimsenerek gerçekleştirilen araştırmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

yönelik görüşlerinin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında AİBÜ Eğitim Fakültesi’nde okuyan 156 öğretmen ada-

yı üzerinde yürütülmüştür. 

Veriler nitel yollarla toplanmıştır. Araştırma ile ilgili nitel veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış 10 

adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşme formunun geliştiri-

lirken, literatür taranarak sorular hazırlanmış, iç geçerliliği sağlamak için 3 uzmanın görüşü alınmıştır. 

Veri çözümlenmesinde içerik analiz tekniği ve nitel verilerin sayısallaştırılması yöntemi kullanılmıştır. İçerik 

analizinde amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlar ve ilişkilere ulaşmaktır. Bunun için birbirine benze-
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yen veriler, belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilip, okuyucunun anlayacağı biçimde düzen-

lenir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). İçerik analizi ile elde edilen verilerin yorumlanmasında genellikle frekans ve 

yüzde kullanılarak (Büyüköztürk vd., 2008) veriler sayısallaştırılmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada, öğretmen 

adaylarının her bir soruya verdiği yanıtlar, araştırma amaçlarına göre kodlanmış, kodların benzerlik ve farklılık-

ları, birbiriyle ilişkili olmaları dikkate alınarak kendi aralarında anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde kategoriler 

oluşturulmuştur. Analiz birimi olarak kelimeler kullanılmıştır. Her bir kategorinin hangi sıklıkla tekrar ettiği bulu-

narak veriler sayısallaştırılmıştır. Tablolar oluşturulurken kelime sıklıklarının belirtilmesinde nitel araştırmalarda 

bir kişi birden fazla farklı görüş belirtebildiği için toplam öğretmen ve öğrenci sayısına ulaşılmamıştır. 

Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerine göre elde edilen bulgulardan bazıları şu şekildedir:

 Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu mesleği seçmeden önce bilgi sahibidir. Bilgi kaynaklarının başın-

da öğretmen, aile, akrabalar gelmektedir. Adaylar bu kaynaklardan mesleğin çalışma koşulları, görev ve sorum-

lulukları, eğitim öğretim süreci, öğretmenliğin sabır özveri gerektiren kutsal, yorucu, saygın bir iş olduğu bilgi 

türlerine ulaşmışlardır. Aile, öğretmenler, öğretmenliği ve çocukları sevme duygusu, ÖSS puanı ve sınav sistemi, 

mesleğin tatil, maaş ve iş imkânı gibi özellikleri adayları mesleğe yönlendiren faktörlerdir. 

Öğretmen adaylarının çoğu mesleği kendilerine uygun bir meslek olarak görürken, azımsanmayacak bir 

kısmı uygun olmadığını belirtmektedir. Mesleği kendilerine uygun gören adaylarının görüşleri içinde mesleğin 

sevgi mesleği olarak görülmesi dikkat çekmektedir. Bu görüşü çocuklarla iletişimin iyi olması, hayallerindeki 

yapılabilecek meslek olması, kişisel özellikleri, okul ortamı, öğrenmeyi sevme, faydalı olma isteği, bayanlar için 

ideal meslek gibi görüşler izlemektedir. Öğretmen adaylarının çoğu öğretmenlik mesleğini tekrar tercih edece-

ğini belirtirken, azımsanmayacak kısmı tercih etmeyeceğini belirtmektedir. 

Öğretmen adaylarının çoğu insan merkezli eğitim ve yetiştirme gerektirmesi, sorumluluk, sabır, özveri, 

fedakârlık, sevgi, emek gerektirmesi, kutsal, saygın, önemli, ruhsal, duygusal bir meslek olması, tüm mesleklere 

eğitim vermesi, toplumu etkileyip bireyin toplumdaki rolünü belirlemesi yönleriyle öğretmenlik mesleğini diğer 

mesleklerden farklı bulmaktadır. Bu farlılıklar adayların mesleği seçmesinde etkili olmuştur. 

Öğretmen adaylarının yarısı mesleğin devlet memurluğu garanti altında olup öğretmene her zaman ih-

tiyaç duyulacağı için mesleğinin güvenli bir gelecek sunacağını belirtirken, diğer yarısı atanma sorunu, KPSS, 

maaşının azlığı, sistemdeki aksaklık ve yetersizlikler ve sürekli değişme, isteklerini karşılamayacakları kaygısı 

yüzünden mesleğin güvenli bir gelecek sunmayacağını belirtmiştir. 

Öğretmen adaylarının yarısının yüksek lisans, doktora, akademik kariyer, okul müdürü olma, yurt dışına 

gitme, müfettişlik vb. kariyer planları vardır. 

Öğretmen adaylarının çoğu maaş yetersizliği, veli-öğrenci gözünde değerinin olmaması, diğer mesleklere 

daha çok değer verilmesi, veli ve öğrencinin saygısız davranış ve tehditleri, devlet politikası, atama sıkıntısı, öğ-

retmen fazlalığı, dershanelerde çok az ücretle çalışılması, herkesin öğretmen olabilmesi gibi nedenlerden dolayı 

toplumda yeterli saygınlığı görmediğini belirtmiştir.

Öğretmenlik mesleğinin şu anki konumuna yönelik en çarpıcı görüş hak ettiği değeri görmemesi, sıradan 

küçük görülen bir meslek olmasıdır. Bu görüşü güzel, saygın, kutsal, zevkli, güvenli, zor, en son seçilmesi gere-

ken, açıkta kalmamak için yazılan, ataması zor, maaşı az, dede-ninelerin bayıldığı, toplumu geleceğe hazırla-

yan, orta kesimin tercih ettiği meslek şeklinde görüşler izlemiştir. İdeallerindeki öğretmenlik mesleği ise bilgili, 

kültürlü, idealist, dürüst, verimli, fedakâr, başarılı, güler yüzlü, lider, yol arkadaşı, saygın, kutsal, yüce, önemli, 

sevilen, sözünü dinleten, etkili ders anlatan, öğrencilere kaliteli bilgiler veren, çağdaş öğretim teknikleri kulla-

nan, öğretmeyi seven, sosyalleşmeye önem veren, vatana hayırlı, değerlerine bağlı, saygılı çocuklar yetiştiren, 

öğrencilerle ilişkileri iyi, onların sorunlarıyla ilgilenen, ataması yapılan, maaşı yüksek olan, her koşulda eğitim 

yapabilen, görev yeri tercihli meslek olması şeklindedir.

Anahtar kelimeler: Öğretmen adayı, öğretmenlik mesleği
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Özet

Eğitim, genel olarak “insan sermayesine yapılan yatırım” olarak algılanmaktadır. Bu anlamda eğitim, bir 

süreç olup, bireyde belirli bir davranış değişikliğini meydana getirmekte olup, bu davranış değişikliği bireyin 

yaşantılarıyla karşılıklı etkileşim sonucunda oluşmaktadır. (Erden, 2011:13) Birçok filozof eğitimle ideal insanın 

yetiştirilebileceği konusunda düşünce birliği içerisinde olmuştur (Tanilli, 2009:11).

Eğitim kavramını ve olgusunu tanımlayan diğer bir görüşe göre, eğitim bireyde istendik yönde davranışın 

kazandırılması sürecidir. Burada “istendik yön” kelimesi altında her hangi bir toplumun değer yargılarının, ahlak 

yapısının ve var olan bilgi birikiminin yeni kuşaklara aktarılması kastedilmektedir. Zira bu aktarma süreci toplu-

mun değer yapısının devamlılığını temin etmek açısından önemli olup, eğitimin toplumsallaştırma ve kültürel 

değerlerin aktarılması işlevleriyle ilgilidir. Buradan yola çıkarak söz konusu süreç, diğer yandan bir kültürleme 

süreci olarak tanımlanabilmektedir. (Senemoğlu, 1998:92).

Bu çalışmada, eğitimin kritik öneminden ve öğretmenin eğitim sürecinde kalite göstergesi ve belirleyici 

olduğu tezinden yola çıkarak öğretmenin çağdaş eğitim ve öğretim taleplerine uyum sorunları incelenmeye 

ve yazarın alanın pratisyeni olması kaydıyla dahilden daha gerçekçi bir bakış açısı sağlanmaya çalışılarak, ilgili 

konuda çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Bir toplumda sosyalleştirme ya da kültürleme işlevini birçok kurum yerine getirmekte, dolayısıyla birey 

aslında toplumsal yaşamın tüm alanlarında “her hangi bir şekilde eğitilmektedir”. Zira, günlük yaşantının her 

anında, plansız bir şekilde karşılaşılan her türlü etkinlik ve etkileşim sonucunda elde edilen bilgi, beceri ve tu-

tumlar informal eğitimler sonucunda olup, informal eğitim de, formal eğitimin devam ettiği süreçler içerisinde 

de gerçekleşmektedir (Kale, 2011:6-16). Ancak burada söz konusu olan okulda eğitim süreci toplumun eğitim 

veren tüm diğer kurumlarını da (aile vs.) etkilemekte olup, bu kurumların da başarısını belirlemektedir. Okul; 

toplumsal yeterliliği, sorumluluk duygusunu, töresel değerleri, istendik ilgileri, başkalarını ve grubu düşünme 

duygusunu ve iyi yurttaşlık özelliklerini oluşturabilmek için bir eğitim ortamı oluşturmaya çalışmaktadır (Aydın, 

2011: 22). Bu anlamda, okulda amaca uygun bir eğitim görmüş bireyin toplumun sosyal, bilimsel, kültürel, eko-

nomik ve siyasi hayatında verimli olacağı açıktır. 

Buradan yola çıkarak, okul eğitiminin temel unsurlarının gelişmesinde arzu edilen düzeye ulaşılması eği-

tim politikasının önemli görevlerinden biridir. Zira eğitim bir kamu hizmeti olmakla birlikte, onun sunulmasının 

etkili bir şekilde teşkil edilmesi de bir kamu görevi olmaktadır. Bu anlamda, eğitim hizmetinin sunulduğu fiziki 

şart ve maddi koşullarla birlikte, bu süreçte insan unsurunun daha belirleyici bir kalite unsuru olduğu açıktır. 

Zira, bireylerin sosyalleşme ya da kültürleme süreci öğretmenler üzerinden gerçekleştirilmekte olup, öğretmen-

lerin de bir birey olarak eğitimi büyük önem taşımaktadır. Burada, sadece mesleki anlamda yeterlilik söz konusu 

olmamakta, öğretmen olacak kişinin kişilik özelliklerinin de mesleğini yerine getirmesi açısından “yeterli olması 

gerektiği” ifade edilmektedir. 

Bu tezden yola çıkarak çalışmada “günümüz koşullarında öğretmenlerin söz konusu görevlerini yerine ge-

tirebilecek kadar toplum tarafından kabul gören etik değerlerin hepsine sahip midir ya da sahip olması konu-

sunda ne kadar güdülenmektedirler ve ya güdülenmeleri durumunda istenilen hedefl ere ulaşmayı sağlayacak 

araç ve gereçlerin ne kadarına sahip olduğu sorularına yanıt verilmeye çalışılmış, bu çerçevede pratik alandan 

getirilen örneklerle konu analiz edilmeye çalışılmıştır.

Çalışmada karşıya konulan konu açısından üç kritik soru, Türkiye’de öğretmen gerçeğinin ortaya konul-

ması açısından çok önemlidir. Tartışmaya son soru üzerinden başlanacak olursa, öğretmenlerin eğitimleri ko-

nusu üzerinde durulması gerekecektir. Günümüzün koşulları gereği öğretmenlerin değişen bilgi ve kavramları 
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takip edebilmeleri ve bu bilgi ve kavramları sistematik bir şekilde kullanabilme kabiliyetlerinin olabilmesi için 

temel bir araştırma yöntem ve teknikleri dersi almış olmaları gerekmektedir. Başka sözle, bu temel seviyedeki 

araştırma yöntem ve teknikleri derslerini öğretmen adaylarına lisans seviyesinde eğitim fakülteleri tarafından 

verilmesinin sağlanmasında yarar vardır. Ancak temel seviyede bir araştırma yapılması için gerekli olan bu ders 

ülkede lisansüstü bölümlerde verilen ve uzmanlık için öngörülen bir ders olarak kabul edilmektedir. Bir öğret-

menin kendi alanında araştırmacı bir yaklaşım sergilemesi eğitim alanında gerçekleştirilen denetim sürecinin de 

temel kriterlerinden biri olmaktadır. Diğer yandan, eğitim ve denetim sürecinde dikkat edilmesi gereken sürekli 

araştırma ve eğitim sürecini geliştirme faaliyetleri öğretmen değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi sisteminde 

de önemli bir ölçüt olarak kabul edilmelidir. Öğretmenin eğitimi, görüldüğü üzere bu alandaki devlet poli-

tikasında kritik öneme sahip olmakla, bu alanda sunulan eğitim hizmetlerinin de etkin ve evrimli bir şekilde teş-

kil edilmesini gerekli kılmaktadır. Zira ülkenin birçok ilinde faaliyet göstermekte olan eğitim fakültelerinin kalite 

göstergelerinin, bu alanda temel devlet politikalarını belirleyen ve yürüten Milli Eğitim Bakanlığı’nca kontrol 

altında tutulması önem taşımaktadır. Çalışmada önerilen bu tezden yola çıkılarak, ülkede öğretmen ihtiyacının 

ve bu ihtiyacın karşılanması çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi, bu yönde mevcut ve açılacak olan eği-

tim fakültelerinin faaliyetinin de buna göre planlanması gerektiği ileri sürülmektedir. Zira, yukarıda bahsedilen 

kültürleme sürecinde en temel faktör rolünü oynayan öğretmenlerin eğitiminde bir takım altyapı, program ve 

verim eksikliği yaşayan eğitim kuruluşlarının öğretmen adayı yetiştirme konusunda başarısının temin edilmesi-

nin, diğer yandan okul eğitimi sürecindeki eğitim kalitesini de etkileyecek bir konu olduğu görülmektedir.

Öğretmenler, genelde toplum içerisinde örnek kişilik ve birey rolünü oynamaktadırlar. Bu rol doğrultu-

sunda bu önemli mesleğin temsilcilerinden beklentiler oluşmakta ve öğretmenler bu beklentiler çerçevesinde 

değerlendirilmektedirler. Bu anlamda, öğretmenlerin eğitimlerinin bir süreç olduğu ve değişen bilgiyle beraber 

hayat boyu devam etmesi gerektiği gerçeğinin dikkate alınmasında, bu yönde öğretmenin yetiştirilmesi ve ge-

liştirilmesinin devlet düzeyinde planlanmasında yarar vardır. Zira toplumun sosyoekonomik, politik, bilimsel ve 

kültürel geleceğinin belirlenmesinde kritik rolü olan öğretmen eğitiminin dört yıllık lisans eğitimi çerçevesine 

sığdırılması yanlış bir yaklaşım olurdu. Bu bakımdan, öğretmenleri yetiştirmenin önemli olduğu kadar onla-

rı geliştirmenin de önemli olduğu gerçeği günümüz dünyasında Türkiye eğitim sistemini de ilgilendiren bir 

konu olmakta olup, bu yönde bir vizyon geliştirilmesinde yarar olacağına inanılmaktadır. Buradan yola çıkarak, 

çalışmada bir takım öneriler geliştirilmiştir. Buna göre, öğretmen eğitiminin lisans düzeyinde etkin bir şekilde 

planlanmasının yanı sıra, öğretmenlerin meslek hayatları boyunca, mesleki yeterliliğinin korunması için, örne-

ğin 5 yılda bir düzenlenecek bir sınav, uzmanlık tez yazımı vs. uygulamalarda yararlı olabilir. Bu uygulamalarla, 

MEB tarafından öğretmenlik mesleğine getirilmeye çalışılan kariyer basamakları sisteminin geliştirilmesi kolay-

laştırılabilir. Çalışmada ileri sürülen diğer bir öneri de, özellikle öğretmen yetiştiren fakültelerin Ankara ya da 

İstanbul’da tek bir fakülte olarak faaliyet göstermesi, bunun öğretmenlik mesleğinin itibarının arttırılmasına 

katkı sağlamasıdır. 

Sonuç olarak, çalışmada karşıya konulan üç kritik soru öğretmenin eğitimi ve geliştirilmesi açısından ya-

nıtlanmaya çalışılmıştır. Zira sağlam eğitim ve zihniyet temelinde faaliyet gösteren bir öğretmenin her türlü 

yeterliliğe sahip olacağı, her yaşta kendisini geliştireceği ve denetmenler tarafından her türlü güdülenmeye 

cevap verecekleri açıktır. Dolayısıyla, öğretmen yetiştirme önümüzdeki yıllarda tek bir merkezden yapılmalı, 

halen öğretmen adayı kaydı yaptıran taşra fakültelerinin aday öğretmen alımı durdurulmalı, taşradaki bu eğitim 

fakültelerinin ihtiyaç duydukları öğretim üyesi kadroları tamamlanarak öğretmenlerin lisansüstü ve doktora eği-

timlerinin karşılanabileceği merkezler haline getirilmeleri sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:  Eğitim, Kültürleme, Öğretmen, Öğretmenin Geliştirilmesi
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Öğrenme çıktıları bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezgisel olabilir. Bunları etkileyen pek çok değişken eği-

tim ortamında işe koşulabilir. Bu değişkenler birbirlerinden kopuk değildirler. Yani bu alanların birindeki küçük 

bir değişme giderek bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezgisel alanları da etkileyip değiştirebilir.

Bu değişmeyi, öğrenenle öğreten arasındaki etkileşim de sağlayabilir. Bu etkileşimde model alma önem-

lidir. Okullarda model alınan kişi genellikle öğretmenlerdir. Öğretmenin tutarlı davranışlar sunması, kendisini 

model alan öğrenciyi de etkileyebilir. Onda da tutarlı davranışlar oluşabilir. Bireyin kişiliğinin, öz farkındalığının, 

özsaygısının, kendine güveninin, karakterinin gelişmesinde model alınan kişi etkili olabilir. Bu model tanınan, 

beğenilen, hoşlanılan, pekiştirilen ve benzerlik gösteren bir kişi ise, öğrenen üzerindeki etkisi çok daha fazladır. 

Model almayla öğrenmeler somutlaşabilir, desteklenebilir ya da engellenebilir, tepki kolaylaşabilir, ilgi artırılabi-

lir ve duygu yoğunlaştırabilir.

Model alınan öğretmen, öğrencinin duyuşsal özelliklerini de etkileyebilir. Yapılan bilimsel araştırmalara 

göre öğrenci başarısını bilişsel giriş davranışları, duyuşsal giriş karakteristikleri ve öğretim hizmetinin niteliği 

etkilemektedir. Öğretim hizmetinin niteliğinde dönüt, düzeltme, pekiştireç, ipucu, öğrencinin etkin katılımı var-

dır. Tüm bunları eğitim ortamında gerçekleştirecek kişi öğretmendir. Böyle olunca öğretmen, eğitim ortamında 

bunları kullanmalıdır. Kullanırsa, tutarlı bir örnek olabilir ve öğrencilerde olumlu duyuşsal özelikler geliştirebilir. 

Yapılan dolaylı araştırmalardaki verilere dayanarak sevginin, derse karşı ilginin, olumlu tutumun, aile, çev-

re, bilişsel stiller ve stratejilerin çeşitli derslere karşı öğrenci ilgi ve tutumlarını olumlu yönde etkilediği söylene-

bilir. Bu tür olumlu ilgi ve tutumların öğrencilerde de olumlu ilgi ve tutumlar oluşturması beklenebilir. Bu olumlu 

ilgi ve tutumlar derse, öğretmene, okula, aileye, ilgili kişiye yönelik olabilir.

Bu araştırmada, öğretim üyesinin eğitim ortamında hangi davranışları sergilediğini ve bunlardan öğren-

cilerin nasıl etkilendiklerini saptamak ve buna bir çözüm bulmak amaçlanmıştır. Olumlu ve olumsuz öğretmen 

davranışları öğrencinin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezgisel davranışlarını etkileyebilir. Eğer bunlar saptanır-

sa, öğrenme ortamının daha verimli olması sağlanabilir. Öğrencilerin tutarlı ve olumlu duyuşsal özelikler kazan-

maları, onların sağlıklı bir psikolojik yapıya sahip olmalarına da neden olabilir.

Bu araştırmada, nicel ve nitel araştırma yönteminin odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Araştırmada eğitim 

fakülteleri öğrencilerine dönem sonunda, bitirme sınavlarından sonra, notlar açıklanmadan “ ……….. derslere 

giren …. Öğretim üyesinin hangi tutum ve davranışları sizlerde nasıl duygular oluşturdu?”  sorusu sorulmuş-

tur. Sorular anlaşılsın diye “Öğretmenin hangi davranışlarını beğendiniz? Neden? Bunlar sizde hangi duyguları 

oluşturdu? “Hangi davranışlarını beğenmediniz? Neden? Bunlar sizde hangi duyguları oluşturdu?” Şeklinde 

alt başlığa ayrılmış; öğrencilere bu başlıklar altında sorular sorulmuştur. Bu soruların yerindeliği ve uygunluğu 

konusunda üç uzmandan görüş alınmış, bu görüşler arasında .72’lik bir ilişki bulunmuştur. Bu da araçların 

geçerliği konusunda bir kanıt olarak kabul edilmiştir.  Öğretim üyesinin hangi davranışlarından nasıl etkilen-

dikleri ve çözümler hakkındaki duygu ve düşüncelerini düzgün tümcelerle yazılı olarak anlatmaları ve isimlerini 

yazmamaları istenmiş, birinci el veriler böyle elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler,  “içerik analizi, ve veri indir-

geme” yöntemleriyle irdelenmiştir. Bunun için her öğrencinin verdiği yanıtlar isimler, sıfatlar, zarf ve zamirler 

açısından kategorilere ayrıştırılmış; bunlar arasında mantıksal tutarlılığa bakılmıştır.

Araştırmanın iç güvenirliği ve tutarlılığını saptamak için de  sorunlar, duygu ve düşünceler arasındaki anlam 

ilişkilerine, özeliklerine bakılmış ve bunlar üç uzman tarafından irdelenmiş, bu üç uzmanın görüşleri arasında .80’ 

lik bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki güvenirlik katsayısı olarak kabul edilmiştir. Dış güvenirlik açısından ise, topla-

nan bilgiler, çalışma grubuna açıkça sunulmuş, bunlar istenildiğinde araştırmacılara verilecek biçimde saklanmıştır.
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Araştırmada evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir. Bunun yerine uygun durum çalışma grubu seçil-

miştir. Bu tür çalışma grubunda verilere daha kolay ve çabuk ulaşılabilir. Ayrıca, her sınıftan seçkisiz yolla seçilen 

kız ve erkek öğrencilerle yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi yapılmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar, 

kaydedilmiş, sonra bunlar çözümlenmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtlardaki cümle bozuklukları, yine öğrenci-

nin oluru alınarak düzeltilmiştir. Bunlar da araştırmaya aynen konulmuştur.

Öğrenciler öğretmeninin çoğu davranışlarını olumlu bulmuş ve onu model aldıklarını belirtmişlerdir. Doğ-

ru bulunan ve model alınan öğretmen davranışları “öğrencilere değer verme, onları derse katma, adam yerine 

koyma, görüşlerini alma, yanıtlarına kızmama, alaya almama, herkese söz hakkı verme, değişik öğrenme ve öğ-

retme yöntem ve tekniklerini (istasyon tekniğini, güdümlü tartışmayı, örnek olayı) sınıf ortamında kullanma, 

adil olma, sözünde durma, yazılıya itiraz edenleri dinleme, kağıtlarını gösterme, yanlışları onlara buldurma, dü-

zeltmelerini sağlama, ödevleri inceleme ve dağıtma, derse zamanında gelme, onlarla arkadaşça ama mesafeli 

ve tutarlı davranma, ciddi olma, derse zamanında girip çıkma, kuralları baştan öğrencilerle belirleme ve bundan 

hiç ödün vermeme “ şeklinde belirtmişlerdir. Beğenmedikleri ve kendilerini üzen davranışlar ise, “bazılarına fark-

lı davranma, onları kendine yakın hissettirme, dersin bazen anlaşılmaması, örneklerin yetersiz olması, sınavların 

ağır olması” ifadelerinde toplanmıştır. Öğrenciler genellikle öğretmeni model alacaklarını, onun gibi olacakları-

nı, onu çok sevdiklerini ve beğendiklerini, şimdiye dek hiç böyle eğitim dersi işlemediklerini “ vurgulamışlardır.

 Diğer öğretim elemanları için de böyle bir araştırmanın yapılabilir. Öğretim elemanlarına öğrenciye nasıl 

davranacağı uygulamalı olarak öğretilebilir.  Her okul, sınıf ve ders düzeyinde öğrencilerden öğretmenlerinin 

hangi davranışlarını beğenip beğenmedikleri nedenleriyle araştırılabilir. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen, öğrenci, duyuşsal tepkiler
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Özet

Öğretmen yetiştirme alanında uygulamaya dayalı yeni bir öğrenme yaklaşımını temsil eden Topluma Hiz-

met Uygulamaları (THU) bir ders olarak 2006-2007 öğretim yılından itibaren eğitim fakültelerinin öğretim prog-

ramlarında kendisine yer bulmuştur. Topluma hizmet uygulamaları dersi ile öğretmen adaylarının toplumun 

güncel sorunlarını belirlemeye ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlaması, panel, konferans, kongre, sem-

pozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılması, sosyal sorumluluk çer-

çevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alması hedefl enmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının topluma 

hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır 

(YÖK, 2008).

Topluma hizmet uygulamaları dersi öğretmen adaylarına, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uy-

gulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve özdeğerlendirme be-

cerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olma özelliği taşımaktadır. Topluma hizmet uygulamaları dersi; 1 saati 

teorik, 2 saati uygulama olmak üzere haftada toplam 3 saat ve 2 kredilik zorunlu bir derstir (YÖK, 2011).

Sınıfın dışında toplumun içinde gerçekleştirilecek projeler yoluyla sosyal farkındalığı ve sosyal sorumluluk 

bilincini geliştirerek gönüllü katılımcılığı gerçekleştirmeyi amaçlayan THU felsefi temellerini daha çok Dewey’in 

İlerlemeci felsefesinden almaktadır. Dolayısıyla okulöncesi eğitimden üniversitelere kadar ders en yaygın ve en 

organize uygulama alanını ABD’de bulmuştur. Ülkemize ise yüzyıldan daha uzun bir zaman sonra ve yalnızca 

eğitim fakültelerinde kendisine yer bulabilen THU deneyimsel öğrenmenin somutlaşmış bir örneği olarak kabul 

edilmektedir.

Bu dersi alan öğrenciler;

1. Yerel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.

2. Evrensel sorunlara karşı duyarlıdır/çözüm üretir.

3. Yerel ve evrensel sorunları çözmede aktif olarak katılımcı olur.

4. Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projeler üretir.

5. Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projelerde aktif olarak rol alır/ işbirliği içinde çalışır.

6. Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar.

7. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici 

olarak katılır.

8. Öz değerlendirme becerisini geliştirir.

9. Bütün bu etkinliklerde yaratıcı düşünme becerilerini kullanır (YÖK, 2011).
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Fakülte

Öğren Kurum

THU

       Şekil.-1. THU Ders Paydaşları

Şekilde görüldüğü üzere THU dersi üçlü bir yapı içerisinde sürdürülmektedir. Bunlar ders süreci planlayan 

ve kontrol eden eğitim fakültesi, toplumsal hizmeti gerçekleştiren öğrenci ve hizmeti alan toplumsal kurumlar 

olarak sıralanmaktadır. Her üç unsurun birlikte ve koordineli çalışması dersin amacına ulaşmasını sağlayacak 

temel dayanağı oluşturmaktadır.  Bu bağlamda üçlü yapı içerisinde eğitim fakültesi başat bir rol oynamaktadır. 

Eğitim fakültesi ders kapsamındaki tüm öğretim sürecinden birinci derecede sorumlu olan unsurdur. Dolayısıyla 

fakültenin öğretim sürecine ilişkin perspektifi, gelenekleri ve öğretici ekibinin niteliği THU dersinin başarı ve 

verimlilik düzeyini belirlemektedir. 

Diğer taraftan eğitim fakülteleri yasal olarak ta THU dersinin yürütmesinden sorumludurlar. Öğretmen Yetiş-

tirme Türk Milli Komitesi tarafından oluşturulan ve 17.02.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararıyla Eğitim 

Fakültelerinde uygulanması uygun görülen yönerge ile Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi yasal zeminine kavuş-

muştur. İlgili yönergenin dördüncü bölümü derse ilişkin Görev, Yetki ve Sorumlulukları düzenlemektedir.  Dördün-

cü bölümün ilk maddesi (4.1.) Dekanlığın Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ilgilidir. Eğitim fakültesi dekanlıklarının 

THU dersine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 4.1. madde şöyle ifade edilmektedir.

4.1.Dekanlığın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

4.1.1.Dekanlık, bölümlerden gelen önerileri dikkate alarak dersin etkili yürütülebilmesi için gerekli koşul-

ları sağlar.

4.1.2. Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında düzenlenecek etkinliklerin etkili ve verimli biçimde 

yürütülmesini ve denetlenmesi sağlar.

4.1.3. Uygulama öncesinde yapılması gereken yazışmaları yapar; uygulama sürecinde Fakülte ile uygula-

maların yürütüldüğü kurum ve kuruluşlar arasındaki aksaklıkların giderilmesini sağlar.

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere THU ders sürecinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve 

düzeltilmesi gibi temel görev ve sorumluluklar eğitim fakültesi dekanlıklarına verilmiştir. Bu bağlamda eğitim 

fakültelerinde altı yıldır uygulanmakta olan THU dersine ilişkin fakülte dekanlarının (fakültelerin) görüş ve dene-

yimlerinin ders sürecini değerlendirmek ve revize etmek için kritik öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı da Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersine ilişkin Eğitim Fakülteleri dekanla-

rının görüşlerini incelemektir. 

Nitel bir tarama modelinde kurgulanan araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından 

geliştirilen ve uzman kanıları alınarak son şekli verilen, beş açık uçlu sorudan oluşan ankete başvurulmuştur. 

Katılımcıların son derece yoğun olmaları nedeniyle, kolayca ve kısa zamanda cevaplayabilmeleri bakımından, 

araştırma amacına hitap edecek oranda soru sayısının az olmasına özen gösterilmiştir. 

Eğitim Fakültesi dekanlarının 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde Trabzon’da yaptıkları Eğitim Fakültesi Dekanlar 

Konseyi’ne katılan araştırmacılar, burada toplantıya katılan tüm fakülte dekanlarından (N=45) dağıttıkları anketi 

cevaplamaları rica edilmiştir. 45 katılımcıdan 21 anket geri dönmüştür. 
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Veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmektedir. Bu bakımdan katılımcı dekanlar tarafından topluma 

hizmet uygulamalarıyla ilgili olarak verilen cevaplar öncelikle anlamlı bölümlere ayrılarak, kavramsal olarak ne 

anlama geldiği incelenmiş ve kodlanmıştır. Kodlamalar yapılırken Strauss ve Corbin’in (1990, akt. Yıldırım ve 

Şimşek, 2005) belirttiği gibi verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlamalar yapılmıştır. Kodlamalardan yola 

çıkılarak elde edilen temalar aracılığıyla bulgular yorumlanarak raporlaştırılacaktır. 

İlk analizlerde ortaya çıkan ana temalar şunlardır: 

• THU dersinin Eğitim Fakültesi programında yer alması (gerekçesi ve amacı), 

• THU sürecinde başarılı olunan uygulamalar, 

• THU sürecinin işleyişinde Fakültelerde yaşanan genel sorunlar ve çözüm yolları,  

• THU süreci sonunda elde edilen deneyimlerin öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarına etkisi ve 

• THU dersinin etkili ve verimli olabilmesi bakımından öneriler. 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersine ilişkin Eğitim Fakülteleri dekanlarının görüşlerini incelemeyi amaç-

layan bu çalışmadan aşağıdaki temel bulgular elde edilmiştir. 

THU dersinin Eğitim Fakültesi programında yer alması konusunda neler düşünüyorsunuz? şeklinde soru-

lan ilk soruya eğitim fakültesi dekanları; THU dersinin programlarda yer almasını çoğunlukla olumlu karşıladık-

larını (18), dersin öğretmen adaylarına sosyal farkındalık ve toplum bilinci kazandırma işlevi olduğunu (15), ve 

onlara etkili iletişim becerisi kazandırma (13) konusunda işlevsel bir ders olduğunu ifade etmişlerdir. 

Fakültenizde THU sürecinde en başarılı olduğunuzu düşündüğünüz uygulamalar nelerdir? Nasıl sonuçlan-

mıştır? Örnek verebilir misiniz? sorusuna eğitim fakültesi dekanları özellikle öğretmen adaylarının özgün pro-

jeler bulma konusunda başarılı olduklarını düşünmektedirler. Fakültelerinde gerçekleştirilen başarılı projeleri 

şöyle sıralamışlardır. Sosyal destek atölyeleri kurmak (5), Bilimsel panel ve seminerler düzenlemek (15), İllerdeki eği-

tim kurumlarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve STK ile ortak projeler yapmak (13), Görme engelliler için çalışmalar (3), 

Lösev ile işbirliği (2), SHÇEK ile faaliyetler (5), Köy okullarıyla ortak projeler (16), Toplumdaki dezavantajlı gruplarla 

işbirliği (5), Kızılay’a destek kampanyası (6), Çevreyi düzenleme çalışmaları yapmak (3) şeklinde cevap vermişlerdir.

THU sürecinin işleyişinde Fakültenizde yaşanan genelde sorunlar nelerdir? Bunların nasıl çözülebileceğini 

düşünüyorsunuz? şeklinde sorulan üçüncü soruya eğitim fakültesi dekanlarının bir bölümü THU projelerin dar 

çerçeve içinde kaldığını ve yaygın etkinin sağlanamadığını düşünmektedirler (6). Diğer taraftan dekanlar THU 

ders uygulamalarının gerçekleştirilmesi sürecinde resmi kurumlar ve derneklerle işbirliği konusunda çeşitli so-

runlar yaşandığını ifade etmişlerdir (16). Dekanlara göre dersin sürdürülmesi için gerekli bütçenin sağlanması ve 

maddi desteğin temini konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır (8). Ayrıca diğer sorunlar, THU dersine karşı 

öğretim elemanlarının yeterli ilgisi ve zamanı olmaması, dersin değerlendirilmesi konusunda yaşanan sorunlar, 

plansızlık şeklinde sıralanmaktadır. 

Dekanlara, THU süreci sonunda elde edilen deneyimlerin sizce öğretmen adaylarının mesleki yaşamları-

na etkisi olabilir mi? Bu etkiler hangi yönde olabilir? Sorusu yöneltilmiştir. Eğitim fakültesi dekanlarının çoğu 

(18) dersin öğretmenlik mesleki becerileri açısından oldukça etkili olduğunu düşünmektedirler. Dekanlar THU 

dersinin nitelikli vatandaş yetiştirme, öğretmen adaylarına toplumsal duyarlılık ve sorumluluk kazandırma, onlara 

problem çözme becerisi kazandırma, girişimciliği destekleme konusunda etkili bir şekilde işe koşulabileceğini dü-

şündüklerini ifade etmişlerdir.

Son olarak dekanlara THU dersinin daha etkili ve verimli olabilmesi bakımından önerileriniz nelerdir? so-

rusu yöneltilmiştir. Eğitim fakültesi dekanları dersin yerel yönetimler ile ortak yürütülmesi gerektiğini düşün-

mektedirler. Dekanların THU dersinin etkili ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için aşağıdaki önerilerde 

bulunmuşlardır. Üniversitelerde THU merkezi olmalı, kurumlarla ortak protokoller düzenlenmeli, başarılı projeler 

ödüllendirilmeli, STK’nı ve kurumları bilgilendirici seminerler düzenlenmeli, derse ayrılmalı, dersi süresi artırılmalı, 

ölçme ve değerlendirme sistemi değiştirilmelidir.
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Çalışma kapsamında elde edilen bulgular eğitim fakültesi dekanlarının THU dersi ile yakından ilgilendik-

lerini düşündürmektedir. Dekanlar dersin programlara eklenmesinin önemine vurgu yapmışlardır. Ancak de-

kanların çoğu dersin sürdürülmesi sırasında çeşitli sorunlar yaşandığını özellikle kurumlarla işbirliği konusunda 

sıkıntılar olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca derse ilişkin bir bütçenin olmaması, kurumlarla protokollerin bu-

lunmaması, öğretim elemanlarının ilgisizliği de sorunlar arasında dile getirilmiştir. Dekanlar dersin verimli sür-

dürülmesi için çeşitli önerilerde de bulunmuşlardır. Bunlar arasında en dikkat çekeninin ders için üniversitelerde 

bir merkez oluşturulması önerisidir. Bu bağlamda yasal protokollerin oluşturulması ve ders için bir bütçenin 

gerekliliği de dekanlar tarafından dile getirilmiştir. Çalışmada THU dersinin ilk elden sorumlusu durumunda olan 

eğitim fakülteleri dekanlarının görüş ve önerileri konusunda önemli bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Topluma Hizmet Uygulamaları, Eğitim Fakültesi Dekanları, YÖK
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Kesintisiz sekiz yıllık zorunlu eğitim modeli yasal bir düzenleme ile her biri dört yıllık üç aşamalı bir model 

ile değiştirilmiştir. 4+4+4 modeli olarak bilinen bu modelde ilköğretim okulları her biri dört yıllık iki kademeye 

ayrılmakta ve 4 yıllık ortaöğretim de zorunlu hale getirilmektedir. Bu düzenleme ile beş yıllık ilköğretim birinci 

kademe bir yıl azaldığı için de sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen beşinci sınıf dersleri alan öğretmenleri 

tarafından yürütülecektir(İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

2012: madde 2, 3, 8-10, 13; Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2012a:25; MEB, 2012b).

Modelin uygulanmasından önce sınıf öğretmenlerinden mesleki olarak beklenen, ilköğretim birinci sınıf-

tan beşinci sınıfa kadar öğrencileri farklı derslerde yetiştirmektir (MEB, 2009).  İlk okuma-yazmadan matemati-

ğe, resim, müzik, beden eğitiminden hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilgisi,  Türkçeye kadar çeşitlilik gösteren 

bu dersleri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak yürütmek sınıf öğretmenlerinin başlıca görevidir. Bu 

denli geniş alandaki dersleri yürütmek için tüm alanlarda yeterliğe sahip olmak ve güncel gelişmeleri takip etme 

gerekliliği öğretmenlerin karşılarındaki önemli zorluklardandır.

Sınıf öğretmenlerinin karşısındaki zorlukların benzerleri de sınıf öğretmen adaylarının karşısındadır. Sı-

nıf öğretmenliği lisans programı sınıf öğretmenliği mesleğinin gerektirdiği dersleri içermektedir. Bu dersler ilk 

okuma-yazma öğretiminden resim, müzik, drama, beden eğitimi ve oyun öğretimine, matematik öğretiminden 

fen ve teknoloji, hayat bilgisi, sosyal bilgiler öğretimine ve daha birçok derse çeşitlilik göstermektedir.  (Yüksek 

Öğretim Kurumu [YÖK], 2007:208). Tüm bu geniş yelpazedeki dersler aracılığı ile öğretmen adayların geniş bir 

ufka sahip olmaları hedefl enmekte ayrıca öğretmen adaylarından tüm bu derslerde başarı göstermeleri bek-

lenmektedir.

Fen bilimleri dersini yürütmek için gerekli olan alan bilgisi ve alan eğitimi becerisini kazanmak için sınıf 

öğretmen adayları; genel kimya, genel biyoloji, genel fizik, fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları I-II, çevre 

eğitimi, fen ve teknoloji öğretimi I-II derslerini almaktadırlar. Bu derslerin seçmeli dersler hariç lisans programın-

da oranı %10,34’dir. İlköğretim ikinci kademede fen bilimleri dersini yürütmek için gerekli olan alan bilgisi ve 

alan eğitimi becerisini kazanmak için fen bilimleri öğretmen adaylarının aldıkları derslerin seçmeli dersler hariç 

lisans programında oranı ise %53,61’dir(YÖK, 2007:208).

Alan yazın incelendiğinde fen bilimleri ve sınıf öğretmen adaylarının kazanması gereken bilgi ve bece-

rilerin edinilmesinde aksaklıkların olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yapılan birçok çalışma her iki alan 

öğretmen adaylarının ilgili dersleri aldıktan sonra dahi bazı konularda alan yeterliğine sahip olmadıklarını gös-

termiştir. Bu çalışmaların bir kısmında öğretmen yetiştirme politikaları ve öğretim yöntem-teknik konularında 

tavsiyelerde bulunulmuştur. Özellikle sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları alan zorlukları ve sınıf öğretmen aday-

larının bazı alanlarda düşük alan yeterlikleri; sınıf öğretmenlerinin ilköğretimin farklı sınıfl arında (1, 2, 3 ve 4, 5 

gibi) uzmanlaşıp görev yapmaları veya 4 ve 5. sınıfl ardaki alan derslerini alan öğretmenlerinin işlemesi gerektiği 

gibi tartışmalar yapılmıştır.

Fen ve teknoloji dersinin adı yeni düzenleme ile “fen bilimleri” olarak değiştirilmiş ve düzenleme önce-

si ilköğretim dördüncü sınıftan itibaren işlenen bu ders yeni tanımlanan “ilkokullarda” bir yıl erkene çekilerek 

üçüncü sınıfta işlenmeye başlayacaktır. Model değişikliği öncesinde 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi sınıf öğ-
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retmenleri tarafından yürütülürken model değişikliği sonrasında 5. sınıftaki fen bilimleri dersi diğer beşinci sınıf 

dersleri gibi alan öğretmenleri tarafından verilecektir(MEB, 2012a). Beşinci sınıf derslerinin alan öğretmenleri 

tarafından verilmesi başta insan kaynakları yönetim politikaları, öğretmen ve adayların alan ve pedagojik yeter-

likleri gibi hususlarda tartışılması gereken bir konudur. Bu tartışmalara katkı sağlamak üzere amacı söz konusu 

modeli irdelemek olan bu çalışmanın ilgili alan yazına katkı sağlaması ve politika üreticilere yol göstermesi bek-

lenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, 4+4+4 eğitim modelinin gereği olan “beşinci sınıf fen bilimleri dersinin alan öğret-

meni tarafından işlenmesi” uygulamasını, fen bilimleri ve sınıf öğretmen adaylarının alan yeterlikleri bağlamın-

da değerlendirmektir. 

Araştırma güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan ve durumları çok yönlü, sistemli 

ve derinlemesine inceleyen bir durum çalışmasıdır(Yin, 1984:23 akt: Yıldırım ve Şimşek,  2011: 277). Nitel ka-

rakter arz eden bu çalışma, araştırılması hedefl enen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsayan doküman analizi modelinde yürütülmüştür(Yıldırım ve Şimşek, 2011: 187-190). Çalışmanın 

verileri, ilköğretimde fen bilimleri öğretmen adayları ile sınıf öğretmen adaylarının fen bilimleri dersi alanıyla 

ilgili alan yeterlikleri hakkında bilgi sağlayacak bilimsel çalışmalardan elde edilmiştir. Bu çalışmalar alan yazın-

da “öğretmen adaylarının fen ve teknoloji (fizik, kimya ve biyoloji) bilgi düzeyleri”, “anlama düzeyleri”, “kavram 

yanılgıları”, “öz yeterli inançları”, “teknolojik pedagojik alan bilgisi” gibi başlıklarda yer almaktadır. Verilerin çö-

zümlenmesinde, alan yazın araştırması sonucunda ulaşılan çalışmalardaki sonuç ifadeleri benzer kategorilerde 

toplanmış, oluşturulan veri havuzu puanlanarak her alan için fen bilimleri alan yeterliği konusunda bir yargıya 

varılmaya çalışılmıştır.

Alan yazında yer alıp bu çalışmada ulaşılan sınıf öğretmen adayları ve fen ve bilimleri öğretmen adayları-

nın fen bilimleri alan yeterlikleri ile ilgili çalışmaların incelenmesinin sonucunda fen bilimleri öğretmen aday-

larının sınıf öğretmen adaylarından daha fazla fen bilimleri ve alt disiplinler alan bilgisine sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte fen bilimleri öğretmen adaylarının daha fazla öz yeterlik inancına ve daha az kavram 

yanılgılarına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, fen bilimleri öğretmen adaylarının alan konula-

rında sınıf öğretmen adaylarından daha donanımlı yetiştiği şeklinde yorumlanabilir.

Çalışmada “fen bilimleri öğretmen adayları ile ilgili çalışmalar” ile “sınıf öğretmen adayları ile ilgili çalışma-

ların” değerlendirilmesiyle ulaşılan sonucun beşinci sınıf fen bilimleri dersinin alan öğretmeni tarafından okutul-

ması şeklindeki düzenlemeyi gerektirip gerektirmedi açısından incelendiğinde yapılan düzenlemenin yerinde 

olduğu söylenebilir. Bununla birlikte ilgili düzenlemenin farklı açılardan da değerlendirilmesinde yarar vardır.

Anahtar Kelimeler: 4+4+4 modeli, fen bilimleri dersi alan yeterliği
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Özet

Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli, mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmene kendi gelişim 

modelini kendisinin oluşturması, hazırladığı Mesleki Gelişim Planının uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde 

öğretmene yol haritası sunması bakımından Türk Eğitim Sisteminde yeni bir kavram (MEB, 2007) şeklinde vur-

gulanmaktadır.  Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), “okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, be-

ceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretme-

ne destek sağlayan süreçler bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Seferoğlu, 2009).  Böylece okul Temelli Mesleki 

Gelişim çalışmaları, MEB’e bağlı okulların, bundan sadece eğitim veren bir kurum olarak değil, sürekli kendini 

yenileyen ve öğrenen örgüt durumuna getirmesi beklenmektedir. Okullarda yapılan bu bireysel çalışmalar ve 

takım çalışmaları ile sağlanan işbirliği ve bilgi paylaşımı da öğretmenlerin kendilerinin gelişimine olumlu hizmet 

edeceği düşünülmektedir.  Çiftçi ve Yılmaz(2004)’a göre bu oluşum bireyde mevcut olan enerjinin daha büyük 

enerji olarak sinerjiye dönüşerek çok zor gibi görülen iş ve hizmet üretimini de kolaylaştıracaktır. Öte yandan 

MEB tarafından geliştirilen Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline yönelik araştırmalar sınırlı sayıdadır. Oysa 

öğretmenlerin, yöneticilerin ve ilgilerin bu yeni modele ilişkin görüşlerinin belirlenmesi modelin geliştirilmesi 

yaygınlaştırılması adına oldukça önemlidir. Araştırma bu temel ihtiyaca dönük olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın temel amacı, ilköğretim öğretmenlerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin gö-

rüşlerinin çeşitli değişkenler göre belirlenmesidir. Bu temel amaç kapsamında araştırmada şu sorulara yanıt 

aranmıştır:

1. Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre farklılaş-

makta mıdır?

2. Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşleri hizmet sürelerine göre farklı-

laşmakta mıdır?

3. Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşleri Eğitim durumlarına göre fark-

lılaşmakta mıdır?

4. Öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşleri branşlarına göre farklılaşmak-

ta mıdır?

Araştırma tarama modeli esas alınarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Eskişehir merkezde bulunan il-

köğretim okullarında görevli ve Okul Temelli Mesleki Gelişim’e (OTMG) ilişkin eğitim almamış tüm öğretmenler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni ise gönüllü 114 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Ulusal ekip tarafından geliştirilen, öğretmenlerin öz değerlendirme 

düzeylerini belirlemek amacıyla öz değerlendirme formu kullanılmıştır. Formun geliştirilme sürecinde öğret-

menlik mesleği genel alan yeterlikleri analiz edilmiş ve gözlemlenebilen performans göstergeleri belirlenmiştir. 

Daha sonra ise akademisyenler tarafından geliştirilen gözlem formları dikkate alarak her iki formun madde-

leri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada elde edilen formun kapsam geçerliliğine ilişkin birçok uzman ve dil 

yönünden iki Türkçe öğretmeninin görüşü alınmıştır.  Bunun yanında soruların anlamca açıklığını denetlemek 

için 60 öğretmen üzerinde bir ön çalışma yapılmıştır. 5’lı likert tipi olan form 97 maddeden oluşmaktadır. Öğ-

retmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan form; Mesleki De-

ğerler ve Etik Davranışlar, Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Beceriler, Ölçme-Değerlendirme Becerileri, Çevre 

Etkileşimi-Veli İletişimi ve Özel Alan Becerileri olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen 
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veriler, formdaki beş boyuta göre ayrı ayrı öğretmenlerin kişisel bilgilere göre farklılık gösterip göstermediğine 

bakılmıştır. Bunun aritmetik ortama, standart sapma, t-test, ANAVA vb istatistikî analizlerden yararlanılmıştır.

Öğretmenlerin, Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı dü-

zeyde farklılık gösterip göstermediğine belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Test sonucuna göre öğretmen 

görüşleri; Meslek Değerler ve Etik Davranışlar   erkekler lehine, Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Beceri kadın-

lar lehine, Ölçme-Değerlendirme Becerileri kadınlar lehine, Özel Alan Becerileri kadınlar lehine anlamlı düzeyde 

farklılık ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre, Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinin Meslek Değerler ve Etik Davra-

nışlar boyutunda erkek öğretmenlerin görüşleri daha olumlu bulunurken, Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin 

Beceri,  Ölçme-Değerlendirme Becerileri ve Özel Alan Becerileri boyutlarında kadın öğretmenlerin görüşlerinin 

daha olumlu olduğu söylenebilir.  Öte yandan öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinin Çevre 

Etkileşimi-Veli İletişimi boyutunda görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Öğretmenle-

rin, Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşlerinin eğitin düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılık 

gösterip göstermediğine belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Test sonucuna göre öğretmen görüşleri; Meslek 

Değerler ve Etik Davranışlar,  Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Beceri Ölçme-Değerlendirme Becerileri, Çevre 

Etkileşimi-Veli ve Özel Alan Becerileri boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık ortaya çıkmamıştır. Öğretmenlerin, 

Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşlerinin hizmet sürelerine göre anlamlı düzeyde farklılık gös-

terip göstermediğine belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Test sonucuna göre öğretmen görüşleri; Meslek 

Değerler ve Etik Davranışlar, Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Beceri, Çevre Etkileşimi-Veli ve Özel Alan Bece-

rileri boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir. Öte yandan öğretmenlerin Okul Temelli Mesleki Ge-

lişim Modelinin Ölçme-Değerlendirme Becerileri boyutunda görüşleri hizmet sürelerine göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermiştir. Bu farkın hangi hizmet yılları arasından kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey 

testine göre farkın 15-20 yıl hizmeti olan öğretmenler ile 20 ve üzeri) hizmet yılına sahip öğretmenlerin görüşle-

rinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Fark 15-20 yıl hizmeti olan öğretmenler lehinedir.

Öğretmenlerin, Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline ilişkin görüşlerinin branşlarına göre anlamlı dü-

zeyde farklılık gösterip göstermediğine belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Test sonucuna göre öğretmen 

görüşleri; Meslek Değerler ve Etik Davranışlar, Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Beceri ve Ölçme-Değerlen-

dirme Becerileri boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir. Öte yandan öğretmenlerin Okul Temelli 

Mesleki Gelişim Modelinin Çevre Etkileşimi-Veli ve Özel Alan Becerileri boyutlarında görüşleri hizmet sürelerine 

göre anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Farkların hangi branşlar arasında olduğunu belirlemek için Tukey 

karşılaştırma sonrası test yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çevre etkileşimi ve veli iletişim boyutu için İngi-

lizce öğretmenlerin ortalaması (X=55,82) iken sınıf öğretmenlerin ortalaması (X=68,8),matematik öğretmenle-

rin ortalaması (X=70), Fen ve Tekn. Bil. öğretmenlerinin ortalaması (X=68,27) ve okulöncesi-özel okul-öğretmen-

lerin ortalaması da (X=72,10) olarak bulunmuştur. Buna göre çevre etkileşimi ve veli iletişim boyutu için İngilizce 

öğretmenleri ile Fen ve Teknoloji Bilg., Matematik, Okulöncesi-Özel okul ve sınıf öğretmenleri arasında anlamlı 

bir fark bulunmuş ve bu fark tüm branşlarda da İngilizce öğretmenlerin aleyhine olmuştur.  Ayrıca özel alan bo-

yutu için İngilizce öğretmenlerin ortalaması (X=16,91) iken sınıf öğretmenlerin ortalaması (X=20,45),matematik 

öğretmenlerin ortalaması (X=21,26) ve okulöncesi-özel okul-öğretmenlerin ortalaması da (X=21,58) olarak bu-

lunmuştur. Buna göre özel alan boyutu için İngilizce öğretmenleri ile matematik, Okul Öncesi-Özel eğitim ve 

sınıf öğretmenleri arasında anlamlı bir fark bulunmuş ve bu fark tüm branşlarda da İngilizce öğretmenlerin 

aleyhine olmuştur.

 Araştırmada öğretmen görüşlerinin, Öz değerlendirme formunun 5 boyutunda ayrı ayrı öğretmenlerin 

cinsiyetlerine, hizmet sürelerine, eğitim durumlarına ve branşlarına göre farklılık gösterip göstermediğine ba-

kılmıştır.  Buna göre; öğretmenlerin cinsiyetlerine göre öz değerlendirme formunda belirlenen 5 boyuttan sa-

dece Çevre etkileşimi ve Veli iletişimi boyutunda anlamlı düzeyde farklılık bulunurken diğer 4 boyutta anlamlı 

düzeyde farklılaşma görülmemiştir. Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına göre, formda belirlenen 5 boyuta göre 

de anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen görüşleri branşlarına göre;  

Çevre etkileşimi ve veli iletişimi boyutu ile özel alan boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık gösterirken diğer 

üç boyutta anlamlı farklılık göstermemiştir. Çevre etkileşimi ve veli iletişim boyutundaki fark; matematik, sınıf, 
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okulöncesi-özel okul ve Fen ve Teknoloji-Bilgisayar öğretmenlerinin lehinedir. Özel alan boyutunda ise farklılık 

matematik, sınıf ve okulöncesi-özel okul öğretmenlerin lehinedir. Öğretmenlerin Hizmet süresi ile OTMG’e yö-

nelik görüşlerinin ölçme-değerlendirme boyutunda farklılaştığı ve bu farkın da 20–24 yıl öğretmenler ile 24 yıl 

ve üstü öğretmenler arasında olduğu bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak, öğretmen 

yeterliklerindeki eksikliklerin giderilmesi,  OTMG modelinin yaygınlaştırılması ve modeldeki eksikliklerin gide-

rilmesi önerilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Okul, mesleki gelişim, öğretmen
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Özet

Öğretmenlerin eğitim alanında en iyisi olmaları için, çalışma hayatlarından önce iyi bir eğitim almış olma-

ları ve gündemi takip ederek gelişen teknolojiye ayak uydurmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin bu şekilde bir 

eğitim alarak işlerde en iyi olacak hale gelmeleri onların kendilerine olan güvenini arttıracaktır ve bu sürecin so-

nunda öğretmenin görevini ve sorumluluğunu yerine getirebildiğine dair algısı artacaktır. Bu algıyla beraberde 

artık karşımıza öz yeterlik kavramı çıkmaktadır (Benzer, 2011).

Çeşitli çalışmaların yapıldığı öz yeterlik kavramının öğretmenin mesleğinde ne kadar başarılı olduğunu 

gösteren önemli bir kavram olduğu düşünülmektedir. Öz yeterliliği yüksek bir öğretmen karşısına çıkan sorun-

larla baş etmekten çekinmez ve sorunları çözmek için uğraşır. Kendisinin çözemediği yerlerde başkalarından 

yardım almaktan ve sorunlar karşısında kendisini geliştirmekten kaçınmaz. Öz yeterliliği düşük olan bir öğret-

men ise kendisine güvenmez ve kendi yeteneklerinden şüphe duyar. Kendisine güveni olmayan bir öğretme-

nin öğrencilerine güvenmesi de genelde beklenmeyen bir durumdur. Bu nedenle aynı yeteneklere sahip olan 

insanlar yeteneklerini kullanım durumlarına bağlı olarak farklılıklar gösterecektir. Bu noktada öz yeterliği yüksek 

insanlar daha başarılı olurken öz yeterliği düşük insanlar kendilerini bir çok konuda yetersiz hissedecektir.

 Öz yeterlik duygusu öğretmenin kendisine olan güvenini arttıracağı ve toplum içerisinde daha saygın 

bir konuma gelmesini sağlayacağı için önemli görülmektedir.  Öğretmenlerin sınıf yönetimi, öğrencilerin derse 

katılımı ve derste kullanılan öğretim stratejilerinin de öz yeterlik kavramının alt boyutları olduğu görülmektedir. 

İşte bu nedenle bu çalışmada öğrencilerin derse katılımı, öğretmenlerin sınıf yönetimi ve öğretim stratejileri 

konusunda ki öz yeterlik algıları incelenecektir.

  Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çeşitli değişkenler açısından 

öz yeterlik algılarını incelemektir.Araştırma, mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için tarama modeli türle-

rinden ilişkisel tarama modelindedir.  Araştırmanın evrenini, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sultan-

beyli ilçesinde, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan 1264 öğret-

men oluştururken, örneklemini ise 544 öğretmen oluşturmaktadır. İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin 

öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından inceleneceği bu araştırmada öğretmenlerin öz yeterlik algıla-

rını belirlemek için Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen “Teachers’ Sense of Eff icacy 

Scale” (TSES-Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği)’nin Çapa, Çakıroğlu, Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan 

formu için gerekli izinler alınmış ve kullanılmıştır. Bu ölçekle birlikte çeşitli demografik bilgilerin öğrenilmesinde 

araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 

İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin toplam öz yeterlik ve alt boyutları olan öğrencilerin 

katılımına yönelik öz yeterlik, öğretim stratejilerinde öz yeterlik, sınıf yönetiminde öz yeterlik algılarının düzey-

lerine ilişkin görüşlerin genel ortalamalarına bakıldığında; öğretmenlerin toplam öz yeterlik (  =6,71), öğren-

cilerin katılımına yönelik öz yeterlik ( =6,55), öğretim stratejilerinde öz yeterlik ( =6,95) ve sınıf yönetiminde 

öz yeterlik (  =6,69) boyutlarında oldukça yeterli oldukları dikkat çekmektedir. Öğretmenler, en düşük aritmetik 

ortalamaya (  =6,55) öğrencilerin katılımına yönelik öz yeterlikte sahip iken, en yüksek aritmetik ortalamaya (  

=6,95) öğretim stratejilerinde öz yeterlikte sahiptir.
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İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin toplam öz yeterlik ve alt boyutlarında 21-25 yaş ara-

lığındaki öz yeterlik algıları, 26-30 yaş aralığında yükselmiş, 31-35 yaş aralığında düşerek, 36-40 yaş aralığında 

daha da yükselmiştir. Ancak 41- 45 yaş aralığında en düşük öz yeterliğe sahip olmuştur. Sınıf yönetiminde öz 

yeterlik alt boyutunda öğretmenler, en düşük aritmetik ortalamaya (  =6,45) sahip iken, en yüksek aritmetik 

ortalamaya (  =7,10) sahiptir. Öğretmenlerin sınıf yönetiminde öz yeterlik alt boyutunda anlamlı bir fark bulun-

muştur. Toplam öz yeterlik boyutunda 16-20 yaş grubundaki öğretmenlerin, diğer yaş gruplarındaki öğretmen-

lere göre kendilerini daha fazla yeterli hissettikleri görülmüştür.  Öğrencilerin katılımına yönelik öz yeterlik alt 

boyutunda anlamlı bir farklılık görülmektedir [F(4-539)=4,262, p<.05]. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak için yapılan Tukey HSD testi sonucunda; 6-10 yıl kıdemi olan öğretmenlerin, 1-5 yıl kıdemi olan öğret-

menlere göre öğrencilerin katılımına yönelik öz yeterlik alt boyutunda kendilerini daha fazla yeterli hissettikleri 

görülmüştür. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre öğretim stratejilerinde öz yeterlik alt boyutunda anlamlı 

bir farklılık görülmektedir [F(4-539)=2,516, p<.05]. 

Öğrencilerin katılımına yönelik öz yeterlik alt boyutuna baktığımızda, farkın hangi gruplar arasında oldu-

ğunu bulmak için yapılan Tukey HSD testi sonucunda; eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin, teknik eğitim 

mezunu olan öğretmenlere göre öğrencilerin katılımına yönelik öz yeterlik alt boyutunda, kendilerini daha az 

yeterli hissettikleri görülmüştür. Öğretmenlerin mezun oldukları fakülteye göre öz yeterlik algılarına bakıldığın-

da, öğretmenler sınıf yönetiminde öz yeterlik alt boyutunda (  =7,43) kendilerini oldukça yeterli hissetmektedir. 

Öğretmenlerin mezun oldukları fakülteye göre öz yeterlik algıları arasındaki farklılığa bakıldığında; toplam öz 

yeterlik boyutunda anlamlı bir farklılık görülmektedir [F(3-540)= 7,253, p<.05]. Öğrencilerin katılımına yönelik öz 

yeterlik alt boyutunda, görev yaptıkları okul türü özel okul olan öğretmenler (  =7,05) kendilerini devlet oku-

lunda görev yapan öğretmenlerden ( =6,50) daha yeterli görmektedirler. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul 

türüne göre öğretim stratejilerinde öz yeterlik alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<.05). Öğretim 

stratejilerinde öz yeterlik alt boyutunda, görev yaptıkları okul türü özel okul olan öğretmenler ( =7,23) kendi-

lerini devlet okulunda görev yapan öğretmenlerden ( =6,92) daha yeterli görmektedirler. Sınıf yönetiminde 

öz yeterlik alt boyutunda, görev yaptıkları okul türü özel okul olan öğretmenler ( =7,05) kendilerini devlet 

okulunda görev yapan öğretmenlerden (  =6,50) daha yeterli görmektedirler. 

İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mezun oldukları fakülteye, yaşa, branşa, görev yap-

tıkları okul türüne, mezun oldukları üniversiteye ve mesleki kıdemlerine göre toplam öz yeterlik ve alt boyutları 

olan öğrencilerin katılımına yönelik, öğretim stratejilerinde ve sınıf yönetiminde öz yeterliğin arasında anlamlı 

farklılıklar görülmekte iken; İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin cinsiyetlerine ve kurs- seminer 

sayısına göre toplam öz yeterlik ve alt boyutları olan öğrencilerin katılımına yönelik, öğretim stratejilerinde ve 

sınıf yönetiminde öz yeterliğin arasında anlamlı farklılıklar görülmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlik, Öğretmen Öz Yeterlik Algısı, Öğretmen Yeterliği
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Öğretmen yetiştirme gelenekleri bakımından köklü bir geleneğe sahip olan ülkemizde öğretmen yetiştir-

me işi yaklaşık 165 yıllık bir süreçtir. Bu alandaki gelişme ve yenilik hareketleri 1848 yılında rüştiyelere öğretmen 

yetiştirmek amacıyla açılan Darülmuallimin-i Rüşdi ile başlamış (Akyüz, 2001) Cumhuriyet ile birlikte de yasal bir 

zemine oturmuş ve öğretmenlik yasal bir meslek olarak tanımlanmıştır (Kilimci, 2011). 

Günümüzde öğretmen yetiştirme işini 1982 yılından bu yana Eğitim Fakülteleri üstlenmiştir. Türk Milli 

Eğitimi’nin belirlediği temel amaçlar doğrultusunda yetiştirilen öğretmenlerden sorumluluklarını bilen, demok-

rasiye önem veren, insan haklarına saygılı, yapıcı ve yaratıcı olması beklenir. Milli Eğitim Bakanlığı (2010), ise 

öğretmenden beklenen nitelikleri şu şekilde sıralamıştır:

• Profesyonellik,

• Adalet,

• Dürüstlük, 

• Doğruluk,

• Mesleki bağlılık,

• Sürekli gelişime açık olma,

• Hizmette sorumluluk,

• Eşitlik, 

• Yolsuzluk yapmama,

• Tarafsızlık,

• Saygı,

• Kaynakları etkili kullanabilme,

• Sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlayabilme. 

Çağın gereklerine uygun ve nitelikli insan gücünün temellerini atan öğretmenlerinyetiştirilmesi sürecinde 

hazırlanan donanımlı öğrenme ortamlarında öğretimelamanlarının öğretmen adaylarına karşı tutumları arzu 

edilen öğretmen özelliklerininoluşmasını sağlayabilir. Demokratik bir yaşam anlayışının oluşabilmesi,eğitim sis-

temlerinin ve ortamlarının demokratik oluşuna bağlanmaktadır (Kaya,Taştan, Kop ve Metin, 2012).  

Öğrenme ortamının fiziki, sosyal, psikolojik, teknik özellikleri öğrencinin öğrenmesinde önemli bir role 

sahiptir. Günümüzün öğretmen eğitiminde amaç; özgür düşünebilen, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu 

alan, öğrenme ortamlarında aktif olarak katılımcı rol üstlenen, eleştiren ve eleştirilere açık olabilen, öğrendikleri 

arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve öğrendiklerini sorgulayabilen, bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilen, 

öğrendiklerini yansıtabilen, öğrendikleriyle problem çözebilen, demokratik tutum ve davranışları kazanmış iyi 

donanımlı öğretmen adayları yetiştirmektir. Eğitim fakültelerinde özellikle işi “öğretmen yetiştirmek” olan öğre-

tim elemanlarının da öncelikle öğretmen adaylarına kazandıracakları bu özelikleri kendilerinde bulundurmaları 

gerekmektedir. 

Türk eğitim sisteminin demokratik bireyler yetiştirmeyi amaçladığı her fırsatta dile getirilmektedir. Gerek 

mevzuat içerisinde gerek devletin üst düzey yöneticilerinin açıklamalarında sık sık demokrasinin önemi vurgu-

lanmaktadır. Bireylerin demokrasi anlayışları ise aldıkları eğitimle yakından ilişkilidir. Çünkü devlet benimsen-
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mesini istediği demokrasi anlayışına uygun bireyler yetiştirmek için, bu anlayışa uygun bir eğitim programı ha-

zırlamaktadır. Dolayısıyla toplumların sahip olmak istedikleri demokrasi anlayışıyla, eğitim anlayışları arasında 

doğal olarak paralellik olması gerektiği söylenebilir (Çuhadar, 2006). 

Bu araştırma da, demokratik değerlerle yetiştirilmesi beklenen öğretmen adaylarının süreç içerisinde öğ-

retim elemanları tarafından ne kadar demokratik değerler benimsenerek yetiştirilmeye çalışıldığını belirlemek 

amaçlanmaktadır. 

Bu araştırmada eğitim fakültelerinde verilen öğretmen eğitimi bağlamında öğretim elemanlarının demok-

ratik değerlerle ilgili tutum ve uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu ana amaç doğrultusunda aşağı-

daki araştırma sorularına yanıt aranacaktır. 

1. Öğretim elemanlarının öğretmen yetiştirmede benimsediği demokratik değerler cinsiyete göre an-

lamlı bir farklılık göstermekte midir?

2. Öğretim elemanlarının öğretmen yetiştirmede benimsediği demokratik değerler akademik unvana 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

3. Öğretim elemanlarının öğretmen yetiştirmede benimsediği demokratik değerler mesleki kıdeme 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

4. Öğretim elemanlarının öğretmen yetiştirmede benimsediği demokratik değerler görev yapmakta 

olduğu coğrafi bölgeye göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Öğretim elemanlarının öğretmen yetiştirmede benimsemiş oldukları demokratik değerleri belirlemek 

amacıyla hazırlanan bu çalışma betimsel nitelikte olup tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma verilerinin 

toplanması nicel yolla yapılacağından anket tekniğinden yararlanılacaktır. 

Araştırmanın evrenini ülkemizdeki eğitim fakültelerinde 2011-2012 öğretim yılında görev yapan öğretim 

elemanları oluşturmaktadır. Örneklem ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, 

Adıyaman Üniversitesi, Rize Üniversitesi eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarından oluşmakta-

dır. Araştırma verilerinin toplanması işlemi hala devam etmektedir. 

Araştırma verilerinin toplanmasında “Öğretmen Yetiştirmede Benimsenen Demokratik Değerler” adlı araş-

tırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Anket özdeğerlendirme, sınıf içi uygulamalar ve ölçme-

değerlendirme olmak üzere 3 bölüm ve 35 maddeden oluşmaktadır. Anket maddelerinin değerlendirilmesi 5’li 

Likert şeklindedir. 

Araştırmada anket formunun kapsam geçerliğinin sağlanması için uzman görüşüne başvurulmuştur. An-

ketin kapsam geçerliğinde 5 uzmandan görüş alınmıştır. Uzman görüşleri sonrasında alınan öneriler doğrultu-

sunda gerekli düzeltmeler yapılmış ve anket formu ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Ön uygulama için, 

anket formu araştırma evreninden seçilen örnekleme benzerlik gösteren öğretim elemanlarına uygulanmıştır. 

Pilot uygulamada CronbachAlpha .85 olarak hesaplanmış ve uygulamaya koyulmuştur.

Araştırma verilerinin toplanması işlemi halen devam ettiğinden araştırmaya ilişkin bulgular ve sonuçlar 

tam metinde yer alacaktır. 
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Günümüz toplumlarında gelişerek kalkınmayı sağlama ve demokratik düzeni kurarak sürekli hale getirme-

de vatandaşlık ve insan haklarına verilen önemin giderek arttığını görmekteyiz. Hal böyle olunca eğitim sistemi 

içinde de bu konuya verilen önem artmış ve “iyi bir vatandaş yetiştirme” fikri eğitimin temelleri içinde yer alırken 

öğretim programlarında da vatandaşlığa ilişkin konular yeniden düzenlenmiştir. 

Vatandaşlık ve insan hakları olgusu her öğretim kademesini ilgilendirirken iyi vatandaş olma becerisinin 

erken kazandırılması bakımından ilköğretim çağı ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İlköğretimde vatandaşlık ve insan 

hakları eğitimi konusuna birçok dersin içeriğinde yer verilmesine rağmen, yaşamın içinden bir ders olması bakı-

mından Sosyal Bilgiler Dersi diğerlerine göre ön plana çıkmaktadır. 

Vatandaşlık ve insan hakları eğitimin öğretim programlarında yer almasının miladını ulus-devletlerin or-

taya çıkışı olarak varsayarsak modern anlamda ilk vatandaşlık eğitiminin 19. yy.da Fransa’da başladığını söyle-

yebiliriz (Üstel 2004: 11; Tezgel 2008: 17). Fransa’daki bu hareketlerden Osmanlı aydınları da etkilenmiştir (Çelik 

2008). Özelikle Abdülhamid rejiminden kaçarak Avrupa’da yaşamaya başlayan aydınlarımızın, II. Meşrutiyet’in 

ilanından sonra vatandaşlık eğitimi ile doğrudan ilişkili olan derslerin öğretim programına eklenmesinde önem-

li katkıları olmuştur (Üstel 2004: 23).

Ülkemizde Meşrutiyetin ilanı ile hareket kazanan vatandaşlık eğitiminde asıl büyük adım Cumhuriyet’in 

ilanı ile atılmıştır. Atatürk, çağdaş demokratik toplumun vatandaşlarının yetiştirilmesine önem vermiştir. Bu 

nedenle okullar, demokratik bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasında daha önemli bir konuma gelmiş ve 

öğretim programlarında da gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönden hızlı gelişmeler kaydettiği ilköğretim dönemi vatandaşlık 

eğitimi için önemli rol oynamaktadır (Ersoy 2007). Bu kritik dönemde çocuklara insan hakları ve vatandaşlık 

eğitimi vermek adına sosyal bilgiler dersinin diğer derslere nazaran daha ön planda olduğunu görmekteyiz. 

Sosyal Bilgiler dersi, çocukların sosyal ve toplumsal hayatı algılaması, yorumlaması ve katılması açısından 

ve çocukların sosyalleşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin temel amacı çocukların 

etkili ve sorumlu vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamaktır (NCSS 1992). Bu amaçtan hareketle vatandaş-

lık eğitiminin öğretimin önemli bir parçası olduğu görülmektedir. Araştırmanın, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programı’nın daha verimli ve etkili hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına fayda sağlayacağı ve 

öğretim programı değerlendirme konusunda ileriki araştırmalara yön vereceği düşünülmektedir.  

 Bu araştırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Vatandaşlık ve İnsan Hakları eğitiminin ne şekilde 

gerçekleştirildiği öğretmen görüşlerine dayanarak değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu ana amaç doğrultu-

sunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:

1. Sosyal Bilgiler öğretim programındaki insan hakları ve vatandaşlık bilinci konularının öğretilmesi hak-

kında öğretmen görüşleri öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

2. Sosyal Bilgiler öğretim programındaki insan hakları ve vatandaşlık bilinci konularının öğretilmesi 

hakkında öğretmen görüşleri yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
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3. Sosyal Bilgiler öğretim programındaki insan hakları ve vatandaşlık bilinci konularının öğretilmesi 

hakkında öğretmen görüşleri öğretmenlerin mesleki kıdemine göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir?

4. Sosyal Bilgiler öğretim programındaki insan hakları ve vatandaşlık bilinci konularının öğretilmesi 

hakkında öğretmen görüşleri öğretmenlerin mezuniyet durumlarına göre anlamlı bir farklılık gös-

termekte midir?

5. Sosyal Bilgiler öğretim programındaki insan hakları ve vatandaşlık bilinci konularının öğretilmesi 

hakkında öğretmen görüşleri öğretmenlerin okutmakta olduğu sınıfa göre anlamlı bir farklılık gös-

termekte midir?

Sosyal bilgiler dersi öğretim programının insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmadaki rolünün öğ-

retmen görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışma betimsel nitelikte olup tarama modelinde 

desenlenmiştir. Araştırma nicel olarak tasarlandığından, daha geniş bir örneklem üzerinde sosyal bilgiler öğre-

tim programının insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmadaki rolünü öğretmen görüşleriyle belirlemek 

amacıyla anket tekniğinden yararlanılmıştır.

Araştırmanın evrenini 2010-2011 öğretim yılında Çanakkale İlinde bulunan 4. ve 5. sınıfl arı okutmakta olan 

tüm sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Çanakkale İl Merkezi, Biga, Bayramiç ve 

Eceabat İlçelerinde 4 ve 5. sınıfl arda görev yapmakta olan 63’ü kadın 61’i erkek olmak üzere toplam 124 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırma verilerinin toplanması sürecinde Esen’e (2011) ait Yüksek Lisans Tez çalışmasında kullanılan Sos-

yal Bilgiler Öğretim Programının İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmadaki Rolünün Öğretmen Görüşle-

rine Göre Değerlendirilmesi Anketi’nin öğretmenlerin insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal 

bilgiler öğretim programının rolünü değerlendirmeye yönelik 38 maddelik bir bölümü kullanılmıştır. Anket 

maddelerinin değerlendirilmesi 5’li Likert tipi şeklindedir. 

Araştırmada anket formunun kapsam geçerliğinin sağlanması için uzman görüşüne başvurulmuştur. An-

ketin kapsam geçerliğinde 5 uzmandan görüş alınmıştır. Uzman görüşleri sonrasında alınan öneriler doğrultu-

sunda gerekli düzeltmeler yapılmış ve anket formu ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Ön uygulama için, 

anket formu araştırma evreninden seçilen örnekleme benzerlik gösteren 4. ve 5. sınıf öğretmenlerine uygulan-

mıştır. Pilot uygulamada Cronbach Alpha .94 olarak hesaplanmış ve uygulamaya koyulmuştur. 

Verilerin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin tüm istatistiksel çözümle-

meleri SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ile yapılmıştır. “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtına 1,  “Ka-

tılmıyorum” yanıtına 2, “Kısmen katılıyorum” yanıtına 3, “Katılıyorum” yanıtına 4 ve “Kesinlikle katılıyorum” yanıtı-

na 5 puan verilmiştir. Öğretmenlerin anketteki her bir maddeye verdikleri yanıtların tek tek yüzde ve frekansları 

yorumlandıktan sonra, genel olarak aritmetik ortalamalarına göre yorum yapılmıştır. 
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Tablo 1. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolüne Yönelik 

Kurum ve Kuruluşlar Alt Boyuna Ait Öğretmen Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri
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2.Sivil toplum örgütlerinin 

çalışmalarının yasal olduğu-

nu belirtir.

19 15.3 61 49.2 25 12 9.7 1 0.8

3.Yakın çevredeki sivil top-

lum örgütlerinin.
20 16.1 55 44.4 28  22.6 16 12.9 5 4

4.Yerel yönetimlerin hangi 

birimlerden oluştuğunu 

açıklar.

15 12.1 58 46.8 36 29 13 10.5 2 1.6

5.Resmi kurum ve kuruluşla-

rın görevlerini belirtir.
12 9.7 66 53.2 33 26.6 12 9.7 1  0.8

6.Yerel yönetimlerin önemini 

belirtir.
18 14.5 59 47.6 35 28.2 11 8.9 1 0.8

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler dersinin içerik olarak rolünün ku-

rum ve kuruluşlar alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdelerine yer verilmiştir. Araştırmaya 

katılan öğretmenler “Sivil toplum kavramının önemini belirtir” maddesine % 51.6 oranında katılıyorum şeklinde 

görüş bildirmektedir. “Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının yasal olduğunu belirtir” maddesine öğretmenle-

rin % 49.2’si katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Yakın çevredeki sivil toplum örgütlerinin farkında olmayı 

sağlar” maddesine öğretmenlerin % 44.4’ü katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Yerel yönetimlerin hangi 

birimlerden oluştuğunu açıklar” maddesine öğretmenlerin % 46.8’i katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. 

“Resmi kurum ve kuruluşların görevlerini belirtir” maddesine öğretmenlerin 53.2’si katılıyorum şeklinde görüş 

bildirmektedir. “Yerel yönetimlerin önemini belirtir” maddesine ise öğretmenlerin % 47.6’sı katılıyorum şeklinde 

görüş bildirmektedir.
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Tablo 2. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolüne Yönelik 

Seçme ve Seçilme Alt Boyuna Ait Öğretmen Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri
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7.Seçilme hakkının önemini belir-

tir.
19 15.3 66 53.2 31 25 7 1 0.8

8.Seçme hakkının önemini belirtir. 22 17.7 59 47.6 37 29.8 5 4 1 0.08

9.Ülkemizdeki seçim sistemini 

açıklar. 
13 10.5 49 39.5 45 36.3 15 12.1 2 1.6

10.Siyasal süreçleri belirtir. 12. 9.7 36 29 53 42.7 18 14.4 5 4

11.Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

önemini ve görevini belirtir.
18 14.5 52 41.9 45 36.3 8 6.5 1 0.8

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler dersinin içerik olarak rolünün seç-

me ve seçilme alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdelerine yer verilmiştir. “Seçilme hakkının 

önemini belirtir” maddesine öğretmenlerin % 53.2’si katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedirler. “Seçme hakkının 

önemini belirtir” maddesine öğretmenlerin % 37.6’sı katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. Öğretmenlerin % 

39.5’i “Ülkemizdeki seçim sistemini açıklar” maddesine katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Siyasal süreç-

leri belirtir” maddesine öğretmenlerin % 42.7’si kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin önemini ve görevini belirtir” maddesine ise öğretmenlerin % 41.9’u katılıyorum şeklinde görüş 

bildirmektedir. 

Tablo 3. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolüne Yönelik 

İnsan Hakları Alt Boyuna Ait Öğretmen Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri
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12.İnsan hakları bilinci kazandırır. 19 15.3 59 47.6 40 32.3 3. 2.4 3 2.4

13.Ülkemizde insan haklarının 

gelişimi için Atatürk İnkılâplarının 

önemini vurgular.

26 21 56 45.2 33 26.6 7 5.6 2 1.6

14.Çocuk olarak haklarının önemi-

ni vurgular.
23. 18.5 63 50.8 29 23.4 8 6.5 1 0.08

15.Kadın haklarının önemini vurgular. 13 10.5 58 46.8 44 35.5 9 7.3

16. Tüketici haklarını açıklar. 23 18.5 67 54 25 20.2 8 6.5 1 0.8

17. Tüketici hakları ihlalinde gidile-

cek yasal yolları açıklar.
17. 13.7 45 36.3 35 28.2 22 17.7 5 4

18.Demokrasinin insan hakları için 

önemini açıklar.
24 19.4 51 41.1 44 35.5 4 3.2 1 0.8

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler dersinin içerik olarak rolünün in-

san hakları alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdelerine yer verilmiştir. Öğretmenlerin % 

47.6’sı “İnsan hakları bilinci kazandırır” maddesine katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Ülkemizde insan 

haklarının gelişimi için Atatürk İnkılâplarının önemini vurgular” maddesine öğretmenlerin % 45.2’si katılıyorum 

şeklinde görüş bildirmektedir. “Çocuk olarak haklarının önemini vurgular” maddesine öğretmenlerin % 50.8’i 

katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. Öğretmenlerin % 46.8’i “Kadın haklarının önemini vurgular” mad-

desine katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Tüketici haklarını açıklar” maddesine öğretmenlerin % 54’ü 

katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Tüketici hakları ihlalinde gidilecek yasal yolları açıklar” maddesine 

öğretmenlerin % 36.3’ü katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Demokrasinin insan hakları için önemini 

açıklar” maddesine ise öğretmenlerin % 41.1’i katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. 

Tablo 4. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolüne Yönelik 

Sorumluluk Alt Boyuna Ait Öğretmen Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri
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19.Öğrencinin evdeki ve okuldaki 

sorumluluklarını açıklar.
12 9.7 61 48.2 38 30.6 12 9.7 1. 0.8

20.Öğrencinin topluma karşı olan 16 12.9 51 41.1 38 30.6 18 14.5 1 0.8

21. Öğrencilerin güncel olayları 

takip etmesine ve değerlendirme-

sine önem verir.

11 8.9 42 33.9 47 37.9 20 16.1 4 3.2

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler dersinin içerik olarak rolünün so-

rumluluk alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdelerine yer verilmiştir. Öğretmenlerin % 

49.2’si “Öğrencinin evdeki ve okuldaki sorumluluklarını açıklar” maddesine katılıyorum şeklinde görüş bildir-

mektedir. “Öğrencinin topluma karşı olan sorumluluklarını belirtir ve sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik 

eder” maddesine öğretmenlerin % 41.1’i katılıyorum, % 30.6’sı kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmekte-

dir. “Öğrencilerin güncel olayları takip etmesine ve değerlendirmesine önem verir” maddesine ise öğretmenle-

rin % 33.9’u katılıyorum, % 37.9’u kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir.

Tablo 5. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolüne Yönelik 

Eşitlik Alt Boyuna Ait Öğretmen Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri
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22.Eşitlik ve özgürlük kavramlarına 

önem verir.
12 9.7 62 50 40 32.3 8 6.5 2 1.6

23.Yasalar önünde herkesin aynı 

haklara sahip olduğunu belirtir.
15 12.1 65 52.4 36 29 7 5.6 1 0.8

24. Toplumda kadın ve erkeğin eşit  

olduğunu açıklar.
17 13.7 65 52.4 35 28.2 5 4 2 1.6

25. Din, dil, ırk, renk, sınıf ve zümre 

ayrımına karşıdır.
16 12.6 52 41.9 45 36.3 11 8.9 11 11

26. Adalete olan inancı teşvik eder. 13. 10.5 51 41.1 39 31.5 18 14.5 3 2.4

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler dersinin içerik olarak rolünün 

eşitlik alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdelerine yer verilmiştir. “Eşitlik ve özgürlük kav-

ramlarına önem verir” maddesine öğretmenlerin % 50’si katılıyorum % 32.3’ü kısmen katılıyorum şeklinde gö-

rüş bildirmektedir. “Yasalar önünde herkesin aynı haklara sahip olduğunu belirtir” maddesine öğretmenlerin % 

52.4’ü katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Toplumda kadın ve erkeğin eşit olduğunu açıklar” maddesine 

öğretmenlerin % 52.4’ü katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Din, dil, ırk, renk, sınıf ve zümre ayrımına 

karşıdır” maddesine öğretmenlerin % 41.9’u katılıyorum, % 36.3’ü kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmek-

tedir. “Adalete olan inancı teşvik eder” maddesine ise öğretmenlerin % 41.1’i katılıyorum, % 31.5’i ise kısmen 

katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. 

Tablo 6. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolüne Yönelik 

Vatandaşlık Alt Boyuna Ait Öğretmen Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri
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27. Ulusal egemenliğe değer 

verilmesini sağlar.
18 14.5 54 43.5 40 32.3 11 8.9 1 0.8

28. Hukuk kurallarının önemini 

belirtir.
10 8.1 56 45.2 45 36.3 13. 10.5

29.Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-

sını önemser. 
16 12.9 53 42.7 43 34.7 8 6.5 4 3.2

30.Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 

TBMM’nin görevini açıklar.
14 11.3 50 40.3 46 37.1 14 11.3

31. Vatandaş olma bilinci kazandırır. 16. 12.9 67 54 35 28.2 4 3.2 1 0.8

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler dersinin içerik olarak rolünün va-

tandaşlık alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdelerine yer verilmiştir. “Ulusal egemenliğe 

değer verilmesini sağlar” maddesine öğretmenlerin % 43.5’i katılıyorum, % 32.3’ü ise kısmen katılıyorum şek-

linde görüş bildirmektedir. “Hukuk kurallarının önemini belirtir” maddesine öğretmenlerin % 45.2’si katılıyorum 

% 36.3’ü kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını önemser” madde-

sine öğretmenlerin % 42.7’si katılıyorum, % 34.7’si kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Cumhur-

başkanı, Başbakan ve TBMM’nin görevini açıklar” maddesine öğretmenlerin % 40.3’ü katılıyorum, 37.1’i kısmen 

katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Vatandaş olma bilinci kazandırır” maddesine ise öğretmenlerin % 

54’ü katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. 

Tablo 7. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının İçerik Olarak 

Rolüne Yönelik Toplumsal Duyarlılık Alt Boyuna Ait Öğretmen Görüşlerinin Frekans ve Yüzdeleri
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32.Türk tarihini ve kültürünü 

önemser.
16 12.9 46 37.1 53 42.7 8 6.5 1 0.8

33.Türk parasına verilen değeri 

önemser.
12 9.7 46 37.1 55 44.4 1 8.9

34.Ülkenin bilimsel, kültürel, 

sosyal ve ekonomik gelişimine 

katkı sağlar.

7 5.6 49 39.5 45 36.3 15 12.1 8 6.5

35. Milli Bayramları ve Önemli 

Günleri önemser
28 22.6 47 37.9 42 33.9 6 4.8 1 0.8

36. Toplumsal olaylara yer verir. 14 11.3 42 33.9 34 27.4 27 21.8 7 5.6

37. İnsanlığı ilgilendiren sorunlara 

yer verir.
15 12.1 40 32.3 39 31.5 22 17.7 8 6.5

38. Bilimsel çalışmalara ve çalışma-

ları
21 16.9 38 30.6 32 25.8 24 19.4 9 7.3
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Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler dersinin içerik olarak rolünün top-

lumsal duyarlılık alt boyutuna ilişkin öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdelerine yer verilmiştir. “Türk tarihini 

ve kültürünü önemser” maddesine öğretmenlerin % 37.1’i katılıyorum % 42.7’si ise kısmen katılıyorum şeklinde 

görüş bildirmektedir. “Türk parasına verilen değeri önemser” maddesine öğretmenlerim % 37.1’i katılıyorum, 

% 44.4’ü ise kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik 

gelişimine katkı sağlar” maddesine öğretmenlerin % 39.5’i katılıyorum % 36.3’ü ise kısmen katılıyorum şeklinde 

görüş bildirmektedir. “Milli Bayramları ve Önemli Günleri önemser” maddesine öğretmenlerin % 37.9’u katılı-

yorum % 33.9’u ise kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “Toplumsal olaylara yer verir” maddesi-

ne öğretmenlerin % 33.9’u katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. “İnsanlığı ilgilendiren sorunlara yer verir” 

maddesine öğretmenlerin % 32.3’ü katılıyorum, % 31.5’i ise kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirmektedir. 

“Bilimsel çalışmalara ve çalışmaları yapan kişilere önem verir” maddesine öğretmenlerin % 30.6’sı katılıyorum 

şeklinde görüş bildirmektedir. 

Tablo 8. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolünün Öğret-

menlerin Yaşlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları (ANOVA)

Yaş Kareler 

Toplamı

sd Kareler

Ortalaması

F p Anlamlı

Fark

Gruplariçi 521 3 .174 .634 .595 -

Gruplararası 32.875 120 .274

Toplam 33.396 123

Tablo 8’de insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler öğretim programının içerik ola-

rak rolünün öğretmenlerin yaşlarına göre tek yönlü varyans analizi sonuçlarına (Anova) yer verilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre öğretmenlerin yaşlarına göre insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgi-

ler öğretim programının içerik olarak rolü hakkındaki görüşlerinde anlamlı bir fark görülmemektedir, F(3,120)= 

.634, p >. 05. Yaş değişkenine göre farkların hangi yaş grupları arasında olduğunu tespit etmek için yapılan 

Tukey testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemesine rağmen; 20-30 yaş arası (X= 3.70) 

grubun, 31-40 yaş arası (X=3.57), 41-50 yaş arası (X= 3.52) ve 51-60 yaş arası (X=3.55) gruplara göre daha olumlu 

düşündükleri görülmektedir. En olumsuz görüşte olanlar ise 41-50 yaş arasındaki öğretmenlerdir (X= 3.52).

Tablo 9. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolünün Öğret-

menlerin Mesleki Kıdem Yıllarına Göre Varyans Analizi Sonuçları (ANOVA)

Kıdem

Yılı

Kareler 

Toplamı

sd Kareler

Ortalaması

F p Anlamlı

Fark

Gruplariçi .705 4 .176 .642 .634 -

Gruplararası 32.691 119 .275

Toplam 33.396 123

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler öğretim programının içerik olarak 

rolünün öğretmenlerin mesleki kıdem yıllarına göre tek yönlü varyans analizi sonuçlarına (Anova) yer verilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin mesleki kıdem yılları ile insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada 

sosyal bilgiler öğretim programının içerik olarak rolü hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark görülme-

mektedir, F(4,119) = 642, p > .05. Mesleki kıdem değişkenine göre farkların hangi gruplar arasında olduğunu 

tespit etmek için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemesine rağmen; 

1-5 mesleki kıdem yılına sahip öğretmenlerin (X= 3.72), 6-10 kıdem yılına sahip öğretmenlere (X= 3.62), 11-15 

kıdem yılına sahip öğretmenlere (X= 3.62), 16-20 kıdem yılına sahip öğretmenlere (X= 3.44) ve 21 ve üzeri kıdem 

yılına sahip öğretmenlere (X= 3.55) göre daha olumlu düşündükleri görülmektedir. En olumsuz görüşte olanlar 

16-20 kıdem yılına sahip öğretmenlerdir (X= 3.44). 
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Tablo 10. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının İçerik Olarak 

Rolünün Öğretmenlerin Mezuniyet Durumlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları (ANOVA)

Mezuniyet 

Durumu

Kareler 

Toplamı

sd Kareler

Ortalaması

F p Anlamlı

Fark

Gruplariçi .808 3 .269 992 .339 -

Gruplararası 32.588 120 .272

Toplam 33.396 123

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler öğretim programının içerik olarak 

rolünün öğretmenlerin mezuniyet durumlarına göre tek yönlü varyans analizi sonuçlarına (Anova) yer verilmiş-

tir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin mezuniyet durumları ile insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazan-

dırmada sosyal bilgiler öğretim programının içerik olarak rolü hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

görülmemektedir, F(3,120) = .992, p > .05 Mezuniyet durumu değişkenine göre farkların hangi gruplar arasında 

olduğunu tespit etmek için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir fark görülmeme-

sine rağmen; Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (X= 4.07), Eğitim Fakültesi mezunları (X= 3.55), AÖF Lisans 

Tamamlama Programı mezunları (X= 3.53) ve diğer fakülte/bölümlerden mezun olanlara (X= 3.57) göre daha 

olumlu düşündükleri görülmektedir. Öğretmenlerden, insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal 

bilgiler öğretim programının içerik olarak rolü hakkında en olumsuz görüş bildirenler ise AÖF Lisans Tamamla-

ma Programı mezunu olanlardır (X=3.53).

Tablo 11. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Rolünün Öğ-

retmenlerin Okuttuğu Sınıfa Göre T-Testi Sonuçları 

Sınıf N X S sd t p

4 63 3.51 .54 122 1.28 .203

5 61 3.63 49

Tabloda insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler öğretim programının içerik olarak 

rolünün öğretmenlerin okuttuğu sınıfa göre t-testi sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 4. ve 5. 

sınıfı okutan öğretmenlerin insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal bilgiler öğretim programı-

nın içerik olarak rolü hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark görülmemektedir, t(122)= 1.28, p > .05. Buna 

rağmen 5. sınıfı okutmakta olan öğretmenlerin (X= 3.63) 4. sınıfı okutmakta olan öğretmenlere (X= 3.51) göre 

daha olumlu düşündükleri söylenebilir. 

• Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri ile insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada 

sosyal bilgiler öğretim programının rolü hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken 

erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre daha olumlu düşündükleri görülmektedir.

• Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşı ile insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırmada sosyal 

bilgiler öğretim programının rolü hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken 20-

30 yaş aralığındaki öğretmenlerin, 31-40 yaş aralığındaki öğretmenler, 41-50 yaş aralığındaki öğret-

menler ve 51-60 yaş aralığındaki öğretmenlere göre daha olumlu düşündükleri görülmektedir. 20-30 

yaş aralığındaki öğretmenlerin diğer yaş aralıklarındaki öğretmenlerden daha olumlu görüşe sahip 

olmalarını lisans eğitimleri esnasında yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenen yeni sosyal bilgiler 

öğretim programının gereklerini öğrenmiş olmaları ile açıklamak mümkündür. 

• Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdemi ile insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazandırma-

da sosyal bilgiler öğretim programının rolü hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmaz-

ken 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin, 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl üzeri mesleki 

kıdeme sahip öğretmenlere göre daha olumlu düşündükleri görülmektedir. 

• Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezuniyet durumları ile insan hakları ve vatandaşlık bilinci kazan-

dırmada sosyal bilgiler öğretim programının rolü hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark bu-
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lunmazken Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının, Eğitim Fakültesi, AÖF Lisans Tamamlama Programı 

mezunları ve diğer fakülte/bölümlerden mezun olanlara göre daha olumlu düşündükleri görülmek-

tedir. Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının diğerlerine göre daha olumlu görüşe sahip olmalarının 

nedeni içeriği yoğun buluyor olmaları ile açıklanabilir. 

• Araştırmaya katılan öğretmenlerin okutmakta oldukları sınıf ile insan hakları ve vatandaşlık bilinci 

kazandırmada sosyal bilgiler öğretim programının içerik olarak rolü hakkındaki görüşleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmazken 5. sınıfl arı okutmakta olan öğretmenlerin 4. sınıfl arı okutmakta olan 

öğretmenlere göre daha olumlu düşündükleri görülmektedir. 
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Özet

Eğitimin amacı, kişilerin yaşadığı toplumu çağdaş dünyaya ayak uydurabilen bireyler haline getirip onları 

çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanında, nitelikli bir öğretmen 

kadrosu ile sağlanır (Çelikten, Şanal, Yeni, 2005). Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi ve yenilikleri takip etme-

leri amacı ile hizmetiçi eğitimler düzenlenmektedir. Hizmetiçi eğitim; kamu görevlilerinin verimliliklerini artır-

mak, çalışanların çalışma alanları ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak, yeniliklere 

ve gelişmelere çalışanların uyumunu sağlamak amacıyla kurum içinde ya da kurum dışında başvurulan eğitim 

etkinlikleridir (Yağbasan ve Kanlı, 2001; Önen, Saka, Erdem, Uzal, Gürdal, 2008; Yılmaz ve Düğenci, 2010). MEB’de 

görev yapan ilköğretim öğretmenleri için hizmetiçi eğitimlerin bir kısmı, eğitimin verileceği ortak zaman ve 

mekân ayarlanması gerekmemesi, büyük kitlelere ulaşım imkânı, fırsat ve imkân eşitliği vermesi, bireysel farklı-

lıkların ortamı etkilememesi, maliyetin düşük olması gibi olumlu özellikleri göz önünde bulundurularak uzaktan 

eğitim şeklinde verilmeye başlanmıştır (Akkoyunlu ve Orhan, 1999; Yılmaz ve Düğenci, 2010). Uzaktan eğitim 

fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yarar-

lanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında karşı karşıya getirildikleri planlı bir öğretim şeklidir 

(Yiğit, Bingöl, Armağan, Aruğaslan, Çolak, Yakut ve Çivril, 2010; Yılmaz ve Düğenci, 2010). Uzaktan eğitim ama-

cıyla kullanılan sistemler eşzamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Günümüz 

uzaktan eğitim sistemleri ise bu iki türün birleşimi şeklinde de olabilmektedir (Antalyalı, 2004). 2011-2012 yılı 

için “Aşamalı Devamsızlık Eğitimi (ADEY)” ve “Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitimi” konuları belirlenerek 

ilköğretim öğretmenlerine uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyeti uygulanmaya başlanmıştır. Öğretmenler “http://

uzaktanegitim.meb.gov.tr” adresinden uzaktan hizmetiçi eğitim sistemine erişmektedirler. Açılan internet say-

fasında kullanıcı adı (TC kimlik no), şifre (mebbis şifresi) ile sisteme giriş yapılmaktadır. Sisteme giriş sağlandık-

tan sonra açılan sayfada öğrenci rolünde görev seçilmektedir. Eğitimlerde içerik sırasına göre seçim yapılmakta 

ve seçilen eğitim başlığı ile ilgili slaytlar okunmakta, videolar izlenmektedir. Son aşamada internet sisteminde 

hizmetiçi eğitimin bir bölümü olarak değerlendirme amaçlı yer alan sorular cevaplanır. İlgili aşama tamamlan-

dıktan sonra diğer eğitim aşamasına geçilebilir (MEB,2011).

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin katıldıkları uzaktan hizmetiçi 

eğitim faaliyetleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

• Öğretmenlerin yüz yüze eğitim ile katıldıkları hizmetiçi eğitim programlarına ilişkin görüşleri neler-

dir?

• Öğretmenlerin uzaktan eğitim ile katıldıkları hizmetiçi eğitim programının uygulanması sürecine iliş-

kin görüşleri nelerdir?

• Öğretmenler uzaktan eğitim ile katıldıkları hizmetiçi eğitim programını hedef, içerik, öğrenme duru-

mu, değerlendirme açısından görüşleri nelerdir?

• Öğretmenlerin katıldıkları hizmetiçi eğitim programının daha etkili hale getirilmesi için görüş ve öne-

rileri nelerdir?
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Çalışma nitel bir araştırma olup durum çalışması yapılmıştır. Durum çalışması, güncel bir olguyu kendi ger-

çek yaşam çevresi içinde çalışan, bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 227-240). Çalışmada uzak-

tan eğitim ve hizmetiçi eğitim hakkında genel bilgiler verilmiştir. Çalışmada Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinde bir 

ilköğretim okulunda çalışan Fen ve Teknoloji, Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinden oluşan beş kişilik öğretmen gru-

bu ile odak grup görüşmesi yapılarak veriler toplanmıştır. Odak grup görüşmelerinin özelliği, katılımcılar arasın-

daki etkileşim sonucu üretilen verilerin elde edilmesidir. Bu görüşmelerin esas amacı, katılımcıların tutumlarını, 

duygularını, inançlarını, deneyimlerini ve diğer metotlarla elde edilemeyecek olan tepkilerini ortaya çıkarmaktır 

(Kuş, 2007:102). Görüşme soruları uzman kanısı alınarak belirlenmiştir. Öğretmenler ile gerçekleştirilecek görüş-

meler öncesinde öğretmenlerden izin alınmıştır. İzin sırasında görüşmenin amacı, süresi ve verilerin ne şekilde 

kullanılacağı açıklanmıştır. Görüşme önerisini kabul eden öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşme dijital ses ka-

yıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Görüşme sorularında yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz 

yönleri, katıldıkları eğitimin hedef, içerik, öğretim durumları ve değerlendirme yönlerinden değerlendirmesi, 

hizmetiçi eğitimlerden beklentileri konu başlıkları ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Görüşmede elde edilen veriler 

içerik analizi ile yorumlanmış ve sonuçlara ulaşılmıştır. İçerik analizinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışmada analiz çalışmalarına öğretmen görüşleri 

ile elde edilen ses kayıtları yazıya geçirilerek başlanmıştır. Yapılan araştırmada verilerin tamamı incelenerek araş-

tırmanın yapısı çerçevesinde kodlar oluşturulmuş ve önemli olan noktaları ortaya çıkarılmıştır. Kodlar anlamlı 

birimler halinde sınıfl andırılarak temalara ulaşılmıştır. 

Yapılan görüşmede öğretmenler uzaktan hizmetiçi eğitimin uygulanabilirliği ve etkililiği ile ilgili olumlu ve 

olumsuz görüşlerini belirtmişlerdir. Araştırma bulgularında öğretmenler faaliyete katılımının rahatlığı ve kolaylı-

ğı gibi olumlu görüşler yanında internet ortamının denetimsiz olması, faaliyete katılımda yaşanan teknik aksak-

lıklar ve eğitimde verilen konulardan daha fazla ihtiyaçları olan konuların eğitimde yer almaması gibi olumsuz 

görüşlerini de ifade etmişlerdir. Öğretmenler “Hizmetiçi eğitimlerde uzaktan eğitimi mi yoksa yüz yüze eğitimi 

mi tercih edersiniz?” sorusuna; “Ne tamamen yüz yüze eğitim ne de tamamen uzaktan eğitim, hizmetiçi eğitim-

de verilen konuların özelliklerine göre uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim şeklinde verilmelidir. Fakat uzaktan 

eğitim ağırlıklı olarak tercih edilmelidir” görüşünde birleşmektedirler. 

Hizmetiçi eğitimlerden beklentilerini ise; eğitimlerin branşa göre farklılık göstermesi, ilgi çekici konuların 

belirlenmesi ve etkili sunum şekli, eğitimlerin yenilik ve gelişmeleri içermesi, öğretmenlere eğitimlerde alterna-

tifl er sunulup seçme hakkı verilmesi şeklinde belirtmişlerdir. 

Öğretmenler eğitim faaliyetlerine etkin katılabilmeli ve faaliyetlerle ilgili görüş ve önerileri dikkate alın-

malıdır. Görüşmeye katılan öğretmenlerin önerileri ise şöyledir: Hizmetiçi eğitim uygulamaları öğretmenlerin 

mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek özellikte hazırlanmalıdır. Eğitim programı hazırlanmadan önce öğret-

menlerin ve bu alanda uzman kişilerin görüşleri alınmalı ve gerçek ihtiyaçların belirlenmesi için ihtiyaç analizi 

yapılmalıdır. Uzaktan eğitimde etkileşimin sağlanabilmesi için sohbet ortamı, e-mail, forum gibi öğretmenlerin 

birbiri ve yönetici ile eşzamanlı ve eş zamansız şekilde iletişim kurulması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, hizmetiçi eğitim, uzaktan eğitim, mesleki gelişim
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Dünyada, karmaşık olanı bir bütün olarak algılamayı sağlayan, düşünme yeteneğidir (Morin, 2003, 71). 

Düşünmenin bir boyutu olarak kabul gören eleştirel düşünme, kişinin neye inandığı ya da ne yapacağına karar 

vermede odaklanma ve bir yansıtıcı düşünmedir (Ennis, 1986: 10). Bu şekilde, eleştirel düşünme, entelektüel 

standartlar getirerek düşünme yönteminin kalitesini artırdığı bir süreçtir (Paul ve Elder, 2007, 9-10). Eleştirel 

düşünmenin öğrencilere kazandırılması eğitimde arzu edilen bir durumdur (Hudgins and Edelman, 1988: 262; 

Halpern, 1993: 238). İnsanların yaşı ne olursa olsun eleştirel düşünme öğretilebilir (Demirel, 1999: 214). Diğer 

taraftan, eleştirel düşünme, bilginin daha iyi öğrenilmesi, yeni durumlara uygulanması ve değerlendirme ye-

teneğinin geliştirilmesidir (Semerci, 2003, 64-66). Bu anlamda, bir nevi öğrencileri düşünerek öğrenmeye ikna 

etme becerisidir. Eleştirel düşünme, sonradan kazanılan bir davranış olup öğrenilebilir ve öğretilebilir. Öğret-

men adaylarının eleştirel düşünmeleri istendik bir davranıştır. Bu davranışlar her zaman körelmeye açıktır. Bu 

nedenle araştırmanın amacı, Pedagojik Formasyon Eğitimi (PFE) derslerinin öğretmen adaylarının eleştirel dü-

şünme becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:

PFE kursunun öğretmen adaylarının ön test ve son test eleştirel düşünme;

1. sonuçları arasında bir fark var mıdır? 

2. sonuçlarında cinsiyet değişkeni açısından bir fark var mıdır?

3. sonuçlarında branş değişkeni açısından bir fark var mıdır?

Araştırma ön-son test tek gruplu deneysel desen modelinde gerçekleştirilmiştir. PFE kursuna başlamadan 

önce ve kurs bitiminde “Kritik (Eleştirel) düşünme ölçeği” uygulanmış ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada veriler 

“Kritik (Eleştirel) Düşünme Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Ölçek, 55 maddeli olup KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

değeri 0.75, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise 0.90’dır. Bu ölçeğin altılı derecelendirilmesi (1) katılmıyo-

rum, (2) katılmıyorum ve ikna edilemem, (3) Katılmıyorum fakat katılma eğilimliyim ve katılma yönünde ikna 

edilebilirim, (4) kısmen katılıyorum, (5) çoğunlukla katılıyorum ve (6) “tamamen katılıyorum” şeklindedir (Se-

merci, 2000: 23-26). 

 PFE kursunda Fen alanından toplam 75 aday öğretmen bulunmaktadır. Bu aday öğretmenlerden Fizik 

alanından 24, Matematik alanından 22 ve Biyoloji alanından 15 aday öğretmen olmak üzere toplam 61 kişi ile ça-

lışılmıştır. Bu 61 öğretmen adayına dönem başında ve sonunda “Kritik (Eleştirel) Düşünme Ölçeği” uygulanmıştır. 

Burada, öğretmen adayları kurs  (iki dönem) boyunca 26 krediyi kapsayan 31 saat ders almışlardır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Pedagojik formasyon eğitimi dersleri

Dersin Adı T U K

1 Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2

2 Gelişim Psikolojisi 2 0 2

3 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2 0 2

4 Program Geliştirme ve Öğretim 2 0 2

5 Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2

6 Sınıf Yönetimi 2 0 2

7 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3

8 Özel Öğretim Yöntemleri 3 2 4

9 Rehberlik 2 0 2

10 Öğretmenlik Uygulaması  2 6 5

Toplam     21 10 26

Bulgulara göre, kurs başında 4.80 (SS:0.46) görünen eleştirel düşünme becerileri ortalaması, kurs sonun-

da 4.88 (SS: 0.40)’e ulaşmış ve istatistiksel olarak manidar bir farklılık belirlenmiştir (t=-2.105, Sd=60, p=0.040) 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Ön test son test eleştirel düşünme t-testi sonuçları

N X SS r t p

Ön test 61 4.80 0.46 0.74 -2.105 0.040

Son test 61 4.89 0.40

P<0.05 Sd=60

Ön test ve son test eleştirel düşünmede cinsiyet değişkenine ilişkin sonuçlar incelendiğinde, ön testte 

(t=0.063, p>0.05) ve son testte(t=1.638, p>0.05)  istatistiksel açıdan manidar bir farklılık bulunmamıştır (Tablo 3).

Tablo 3. Ön test son test eleştirel düşünmede cinsiyet değişkenine ilişkin t-testi sonuçları

N X SS t p

Ön test

         E

         K

22

39

4.81

4.80

0.57

0.39
0.063 0.950

Son test

          E

          K

22

39

4.99

4.83

0.48

0.33
1.638 0.107

P>0.05 Sd=59

Tablo 4 için Levene ön test (L=0.108, p=898) ve son test (L=0.877, p=0.422) sonuçlarına göre verilerin 

homojen olduğuna karar verilmiştir. Ön test ve son test eleştirel düşünmede branş değişkenine ilişkin sonuçlar 

ayrıca incelendiğinde, ön testte (F=5.359, p<0.05) Biyoloji ve Fizik ile Biyoloji ve Matematik branşları arasında 

Biyoloji lehine bir farklılık gözlenirken, son testte (F=2.727, p>0.05)  istatistiksel açıdan manidar bir farklılık bu-

lunmamıştır. 
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Tablo 4. Ön test son test eleştirel düşünmede branş değişkenine ilişkin ANOVA sonuçları

Kareler toplamı Sd Kareler ortalaması F p Farklar

Ön test

      G.arası

      G.İçi

      Top.

1.965

10.636

12.601

2

48

60

0.983

0.183

5.359* 0.007 3 ve 1

3 ve 2

Son test

      G.arası

      G.İçi

      Top.

0.808

8.589

9.396

2

58

60

0.404

0.148

2.727 0.074

*P<0.05

Son teste kısmen de olsa PFE kurs dersleri Fizik ve Matematik branşı öğretmen adaylarının eleştirel düşün-

melerini artırmış ve Biyoloji branşı öğretmen adaylarıyla bir denge sağlanmıştır (Tablo 4). Bu noktada, istatistik-

sel olarak manidar bir farklılık görülmemiştir. Fizik branşında olan öğretmen adayları (Ön test X =4.74, SS=0.40 

ve Son test X =4.82, SS=0.34) kurs sonunda 0.08’lik bir ortalama artışına ulaşmıştır. Matematik branşında olan 

öğretmen adayları (Ön test X =4.66, SS=0.43 ve Son test X =4.83, SS=0.43) kurs sonunda 0.17’lik bir ortalama 

artışına ulaşmıştır. Biyoloji branşında olan öğretmen adayları (Ön test X =5.11, SS=0.47 ve Son test X =5.09, 

SS=0.38) kurs sonunda 0.02’lik bir ortalama düşüş yaşanmıştır. 

PFE dersleri, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerini artırabilmektedir. Bu tür dolaylı ölç-

melerin güvenirliği tartışılabilir. Kurs öncesi öğretmen adaylarına ön test olarak uygulanan “Eleştirel düşünme 

ölçeği”ne verilen cevapların bir kısmının bilinçsizce yüksek verilmiş olabilir. Örneğin, Biyoloji branşında olan 

öğretmen adaylarında eleştirel düşünme becerileri açısından kurs öncesine oranla kurs sonunda 0.02’lik bir or-

talama düşüş yaşanmıştır. PFE derslerinin eleştirel düşünmeyi azaltmayacağı varsayımı göz önüne alınırsa ön 

testte yüksek puan verilmiş olma ihtimali yükselmektedir.

Bu nedenle, bu tür çalışmalar sürekli yapılmalı ve farklı yöntemlerle üçgenleme yapılarak gerçek cevapla-

rın bulunması sağlanmalıdır.  PFE derslerinin içlerine eleştirel düşünme programları yerleştirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Pedagojik formasyon eğitimi, öğretmen adayı, eleştirel düşünme.
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Müze Eğitimi Ve Uygulamaları Dersinde

Planlı  Müze Gezisinin Öğretmen Adaylarının Tutumlarına Etkisi

İlknur KARAGEYİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ilknurkarageyik@hotmail.com

Özet

Dünyadaki yenilik ve değişimleri, yeni ürünleri izleyip, onlardan esinlenerek özgün ve yepyeni düşünce , 

program ürün ve eser ortaya koymak yaratıcı olmak demektir. Yaratıcılık, yaratıcılığı geliştiren bir eğitimle ve en 

çok da küçük  yaşta  çocuklukta başlayarak gerçekleştirilecek sanatsal eğitimle kazandırılabilir.  Genel sanatlar 

eğitiminin çok yönlü, doğru ve çağdaş sunulabilmesi” sanatlar eğitbilimine”, yani bilimsel olarak sanata nasıl 

yaklaşılacağının ortaya konacağı yöntemlere ve yöntembilimine dayanır. ( San, 2007:21 ). Felsefe dersleri eleş-

tirel ve yaratıcı düşünme için nasıl gerekliyse sanat dersleri de yaratıcılık için gereklidir. Bilim ve teknolojideki 

yaratıcı düşünme ve yaratıcı davranış gerekliliği sanat eğitimi dersleriyle oluşturulmaktadır.

Bütün bu öğrenme ve eğitimi destekleyecek en önemli ortamlar da müzelerdir. Bu müzeler öğrenme mo-

tivasyonunu artıran,  çocuğa seçimler yaptıran, ziyaretçisini bilinenden bilinmeyene doğru keyifl i yolculuğa gö-

türen , kendi düşünce sistemiyle bağlantılı deneyimler sunan öğrenme merkezleridir ( Karadeniz , 2010, 24 ).  Bu 

nedenle müzelerde eğitim etkinlikleri keşfedici yaşantısal olmak zorundadır.   Bireyi araştırmaya, incelemeye 

keşfetmeye yöneltmeli, öğrenme motivasyonunu artırmalı ve çağdaş öğrenme yöntemlerini de bu sürece kata-

bilmelidir.  Gelişmiş ülkeler çocukları yeni bir çağa hazırlamak için çocuk müzelerini kullanmaktadır.  Bu nedenle 

dünyada  çocuk müzeleri ve bilim merkezleri de hızla artmaktadır.

Ülkemizde İlköğretimde okutulan görsel sanatlar ders programının öğrenme alanlarından biri “ müze 

eğitimi ” dir. Sanat etkinlikleri ders programının öğrenme alanlarından biri de “müze kültürü” dür. Diğer bütün 

dersler de bir eğitim ortamı olarak müzelerden yararlanma anlayışı benimsenmiştir (  Çakır İlhan, 2007; 23 ). 

Öğretmenlik programlarına baktığımızda Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğret-

menliği, Resim Öğretmenliği lisans programlarında da müze ve müze eğitimine ilişkin dersler yer almaktadır. 

Değişen ve gelişen çağımızda  eğitimdeki  gelişmeler içerisinde müze eğitbiliminin önemli bir yere sahip olduğu 

artık  bilinmektedir .  Bu nedenle  doğadan, müzelerden, bilim merkezlerinden  faydalanarak , çağdaş öğrenme 

yöntemlerini de bu sürece katabilen öğretmenler yetiştirebilmek için öncelikle üniversitelerimizde bu dersleri 

verebilecek  öğretim elemanlarının da bu nitelikleri taşıması gerekmektedir.

Bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, Üniversitelerimizin Güzel Sanatlar Eği-

timi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalındaki Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinde  kullanılan  öğretim 

yöntemlerinin ve planlı müze gezilerinin  öğretmen adaylarının tutumlarına etkisini belirlemektir.  Bu  araştır-

mada, öğretmenin, müze gezisi öncesinde, müzede ve müze gezisi sonrasında yapılacak etkinlikleri planlayarak 

programlı bir müze gezisi hazırlamasına yardımcı olacak bir müze eğitim paketi geliştirilmiştir. Ayrıca ilköğretim 

Görsel Sanatlar ders programı dikkate alınarak sanal müze gezi planı da hazırlanmıştır. Geliştirilen bu eğitim 

paketi içerisinde öğretmen adaylarının ilköğretim Görsel Sanatlar dersinde Müze Eğitimi konularını kapsayan 

ünitelere yönelik sınıf içi sanal müze gezi planları ile sınıf dışı planlı müze gezi planları hazırlanmış, planlara uy-

gun etkinlikler , çalışma yaprakları, materyaller oluşturulmuştur. Müze eğitimi uygulamaları dersinde kullanılan 

yöntemlerin öğretmen adaylarının tutumlarına etkisini belirleme ve Müze Eğitimi paketinin hazırlama sürecin-

de  Mudurnu İpek Yolu Kültür, Sanat ve Turizm Festivalinde geleneksel olarak düzenlenen Müze  çalıştayınaa 

katkı sağlayan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Bilkent Üniversitesinin Müze Eğitimi uzmanlarının önerileri ve görüş-

leri alınmıştır.

Araştırma 2010- 2011 ve 2011- 2012 eğitim –öğretim yılında  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalında güz ve yaz okulu döneminde Müze 

Eğitimi ve Uygulamaları dersini alan öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hem nitel, hem de ni-

cel veri toplama yöntemlerinden yararlanılmış, deneysel desen yöntemlerinden  öntest - sontest kontrol gruplu 
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deneysel desen modeli kullanılmıştır. Random olarak seçilen örneklem gruplarından biri deney grubu ,  diğeri 

kontrol grubu  olarak belirlenmiştir.  Araştırmada veriler başarı testi ( ön test – son test ) , tutum ölçeği ve görüş-

me formu ile elde edilmiştir. Araştırmaya katılan gruplara başarı testi ve tutum ölçeği olarak deneysel çalışma 

öncesi ön test ve çalışma sonrası son test ve güz döneminde 14 hafta sonra, yaz okulu döneminde 7 hafta sonra 

kalıcılık testi uygulanmıştır.

Elde edilen nicel verilerin analizinde  ortalamalar arasındaki farkları saptamak amacıyla “ t- testi “ , nitel ve-

rilerin analizinde “içerik  analizi “ tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda,  müze eğitimi ve uygulamaları 

dersinde  kullanılan yöntemlere dayalı geliştirilen müze eğitimi paketinin uygulandığı deney grubu öğrencileri 

ile kontrol grubu öğrencilerinin başarı testleri ve tutum düzeyleri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur.

Deney grubundaki öğretmen adayları, müze eğitimi ve uygulamaları dersinde uygulanılan yöntem ve 

teknikleri, katıldıkları drama etkinliklerinin derse olan ilgilerini artırdığını, başarılarını olumlu etkilediğini, ilköğ-

retim müfredatında yer alan müze eğitimi ünitesine uygun sınıf içi ve planlı müze planlamayı artık yapabile-

ceklerini, çalışma yapraklarını hazırlamayı ve uygulamayı önemli bulduklarını belirtmişlerdir. Müze Eğitimi ve 

Uygulamaları dersinin  ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde uzman kişiler tarafından verilmesinin önemli 

olduğunu, bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini de ifade etmişlerdir.  Ders sonunda öğretmen adayı 

ilköğretimin görsel sanatlar dersine yönelik müze eğitimi konularını kapsayan kapsamlı bir müze gezi planı 

hazırlamayı öğrenmiş, müzedeki eserlerin araştırmalarını yaparak müzede sunulmak üzere belgesel ve tanıtım 

broşürleri hazırlamış, müze çalıştayını anlatan  dergiler yapmış; seramik, mozaik, mumlu batik, alüminyum levha  

gibi malzemeler kullanılarak iki ve üç boyutlu uygulamalar gerçekleştirmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen nitel bulgular nicel bulgularla paralellik göstermektedir. Bu anlamda 

araştırmanın nicel sonuçlarına göre elde edilen aritmetik ortalamanın deney grubunun lehine anlamlı oldu-

ğu görülmektedir. Bu sonuç,  Merçin’in (2006 )” Resim Dersini Müze Kaynaklı Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımı 

Etkinliklerine Göre Uygulamanın Erişiye, Kalıcılığa, ve Tutuma Etkisi” başlıklı doktora  tez çalışması  ve Atagök 

ve Akmehmet’in (2003) Müzelerin Tarih Öğretiminde Laboratuar Olarak Kullanılması” başlıklı proje çalışması 

sonuçları ve Güler’ in (2011) Planlı Bir Müze Gezilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi çalışmasının 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Drama yöntemi gibi birçok yöntemin kullanıldığı  planlı müze gezilerinde 

aktif olarak katılan öğretmen adayı, tarih dersine ya da konularına daha çok ilgi duyduğunu , öğrenmede kalıcı 

olduğunu belirtmiş, tarih konularını içeren sorulara da doğru cevaplar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Programlı müze gezisi, müze eğitim paketi, drama yöntemi ile müze ve müze eğitimi
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 Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Füsun YILDIZBAŞ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yildizbas_f@ibu.edu.tr 

Gözde GEDİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, z_gozdegedik@hotmail.com

Özet  

Eğitimin temel taşlarından birisi öğretmendir. Eğitimde kalitenin oluşması, milli ve manevi değerlerin ka-

zandırılması, toplum kurallarının sürdürülebilirlik göstermesinde  öğretmenin rolü büyüktür.

Eğitim sisteminin başarısı temelde sistemi işletip uygulayacak olan öğretmenlerin ve diğer personelin ni-

teliklerine bağlıdır. Araştırmalar okulöncesi eğitim kurumlarını birbirinden farklı kılan etkenin öğretmen oldu-

ğunu göstermektedir. Fiziksel ortam, program, yönetim ne kadar iyi olursa olsun, öğretmenin ilgisi, yeterliği ve 

kişiliği eğitimi başarılı kılmaktadır. 

Öğretmen, eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirme yönünde birey davranışlarının değişmesinde 

önemli bir işlevi yerine getirir. Eğitim amaçlarının belirlediği yönde öğrenci davranışı geliştirilmediği sürece, 

eğitimde nitelikten söz etmek mümkün değildir. Aynı zamanda bireyin temel ihtiyaç ve özelliklerine uygun dav-

ranışları gerçekleştirmekte kilit rol öğretmenindir.

Öğretmen öğrencilerini bir birey olarak görür ve onlara değer verir. Öğrencilerinin fiziksel, sosyo-ekono-

mik ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak en iyi biçimde öğrenmelerini ve gelişebilmelerini sağlamalıdır. Öğret-

men modeldir. Öğrencilerinde geliştirmek istediği davranışları kendi davranışlarında gösterir. 

Bir ülkenin teknolojik anlamda gelişimi ve ekonomik kalkınmasının temelinde eğitilmiş     insan gücü  bu-

lunmaktadır. Eğitilmiş  insan gücü ise, doğrudan  öğretmenler ve öğretmenlik   mesleğiyle ilgilidir. Çağın ge-

rekleri doğrultusunda yetiştirilmiş, öğrencilerini içinde    bulunduğumuz   zamanın  özellikleri  doğrultusunda 

eğitebilecek, bilgi teknolojilerini kullanarak bilgiye  ulaşma ve kullanma  konusunda donanımlı öğretmenler ye-

tiştirmek, eğitim alanında ülkelerin birincil görevlerindendir. Çünkü eğitim-öğretim işinin doğrudan sorumlusu 

olan öğretmenler de sonuçta bir eğitimden geçmektedirler. 

Eğitim fakültelerinde okuyan ve geleceğin öğretmenleri olacak olan öğrencilerin öğretmenlik mesleğini 

sevmeleri, mesleklerini başarıyla yürütebilmeleri için bir ön koşul olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin meslekle-

rine yönelik tutumları öğretmenlik mesleğinin yerine getirilmesinde büyük önem taşımaktadır. 

Birey   yaşamını   birçok   açıdan etkileyen   tutum kavramı ile ilgili   birçok  tanım göze çarpmaktadır.   İpek 

ve Bayraktar (2004)’a  göre,  tutum, “bir kimsenin ele alınan herhangi bir nesneye,   duruma veya   olaya   karşı   

olan  olumlu veya olumsuz tavrı” iken,   Papanastasiou (2002)’ya göre   ise,   “bir bireyin nesnelere, insanlara, 

yerlere, olaylara ve fikirlere karşı lehte ya da  aleyhte gerçekleşen duygusal eğilimi”dir. Bilgin (1985)’e göre tu-

tumlar, belli bir sosyal obje   konusunda   bireylerde  var olan   ve bilişsel, duyuşsal, davranışsal  yanlar  taşıyan  

gizil eğilimleri   ifade   etmektedir.   Bireylerin çevrelerine ne şekilde tepkide bulunacağı ise büyük ölçüde   sahip 

oldukları tutumları tarafından şekillenmektedir. Bir birey için, tutum nesnesi bir madde,   bir  grup   olabileceği   

gibi, bir    meslek de   olabilmektedir. 

Bütün zorluklarına ve   sorunlarına   rağmen    öğretmenlik  kutsal bir meslektir ve öyle olmaya   devam   

edecektir. Öğretmenler, bu  kutsal   ve önemli mesleğin    bilincinde  olarak meslekî ve kişisel niteliklerini    geliş-

tirerek, bu   mesleğin    gereklerini yerine getirmelidirler. Öğretmenlik     mesleğinin     kutsallığı   ham maddesi 

olan öğrencisinden kaynaklanmaktadır. Bu   meslek  ne kadar nitelikli, bilinçli, sorumlu ve fedakârca yapılırsa o 

kadar değerli olacaktır. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları her alan için önemli olduğundan bu araş-

tırmada,  okulöncesi öğretmen    adaylarının   öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlenmesi ve  akade-

mik başarıları ile ilişkisinin incelemesi amaçlanmıştır. 

Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında, Abant İzzet 
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Baysal Üniversitesi, İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Programının birinci, ikinci, üçüncü ve dördün-

cü sınıfl arına devam eden öğrencilerden tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 113 öğrenci oluşturmuştur. 

Öğretmen  adaylarının  öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının; yaş, cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf 

düzeyi, değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır.

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu  ve öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumlarını belirlemek için Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan Tanel, R., Kaya, S., Tanel, Z. Tarafın-

dan geliştirilen 17 soruluk, 5’li likert tipi “ Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açısı Tutum Ölçeği”  anketi kullanılmıştır. 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi bilgisayar tabanlı istatistik-

sel analiz paket programı olan SPSS 15  programı ile analiz edilmiştir (Büyüköztürk, 2002). 

Tutum ölçeğinde öğrencilere yöneltilen kişisel sorulardan elde edilen istatistiksel verilerden, toplam 113 

öğrencinin 77’ sinin kız, 36 ’sının erkek olduğu  belirlenmiştir. Bu öğrencilerin 30’u birinci sınıf, 26’sı ikinci sınıf, 

30’u üçüncü sınıf ve 27’si dördüncü sınıf  öğrencisidir.

Yapılan araştırmada istatistiksel olarak frekans analizi, Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis analizi uygulan-

mıştır. Analizlerin sonuçlarına göre, okulöncesi öğrencilerin cinsiyet ve yaşa göre öğretmenlik mesleğine karşı 

tutum ölçeğinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak okulöncesi öğretmen  adaylarının  sınıf düzeyleri ve 

öğretmenlik mesleğine karşı tutum arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (kaykare=8,441, p<0,05). Buna göre 

araştırma sonuçlarında 1-2 sınıf ve 2-3 sınıfl arı arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. 

Öğretmen yetiştirmekten sorumlu olan eğitim fakültelerinde, öğretmen adaylarına alan bilgisinin yanında 

öğretmenliğe ilişkin tutum ve davranışlarda kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle, alan bilgisinin yanında 

öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutumlarının ölçülmesi de önemlidir.

Türkiye’de son yıllarda öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarla ilgili pek çok araştırma yapıldığı bilin-

mektedir (Dirik, 1999; Erdem ve Anılan, 2000; Göğüş, 2000; Gürbüztürk ve Genç, 2004). Yapılan araştırmaların 

çoğu, geleneksel öğretmen yetiştirme programlarının öğretmen adaylarında istendik tutumlar geliştirmede ye-

tersiz kaldığını göstermektedir. Öğrencilerin sınıf düzeylerinin yükselmesine rağmen, öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumlarının değişmediği görülmüştür (Dirik, 1999; Erdem ve Anılan, 2000; Göğüş, 2000).

Bu durum 2006-2007 öğretim yılı itibaren uygulanan lisans eğitim programının öğretmen  adaylarının  öğ-

retmenlik mesleğine karşı  tutumlarının hiyerarşik olarak olumlu yönde gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir.

Araştırmada öğrencilerin öğretmenlik mesleğine tutumları  ile akademik ortalamaları arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmadığı ortaya çıkmıştır (kaykare=,943  p>0,05).

Bu bulgu, KPSS gibi öğretmen adayları açısından önemli bir sınavın, öğretmen adaylarının öğretmenlik 

alanlarını göz önünde bulundurarak yüksek öğretimdeki akademik başarılarıyla tutarlı bir ölçme yapabilmesi-

nin oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

MEB’nın belirlediği öğretmen yeterlikleri  ile Kamu Personeli Seçme Sınavının Eğitim Bilimleri bölümünde 

sorulan sorular karşılaştırıldığında birbirleri ile örtüşmediği görülmektedir. Özellikle özel alan yeterlikleri ile ilgili 

soru sınavlarda çıkmamaktadır (Ergün, 2005). Ayrıca bu sınavın kapsamının, aynı zamanda YÖK tarafından eği-

tim fakültelerinde uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme programlarındaki ağırlıkları ile uyuşmaması özellikle 

araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları  ile akademik 

ortalamaları arasında ilişki bulunmamasını açıkladığı söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayları, Öğretmenlik tutumları, Akademik başarı
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Özet

Öğretmenlerin mesleklerine ilişkin sahip oldukları tutumları, davranışlarına ve sınıf atmosferine yansıyarak 

öğrencilerinin kişilik geliştirmelerinde, öğretmen öğrenci ilişkilerinin niteliğinde ve öğrenmenin sağlanmasında 

belirgin bir rol oynamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin tutumlarının olumlu yönde olması beklenmektedir 

(Semerci ve Semerci, 2004). Öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirilmesinde, öğretmen adaylarının 

hizmet öncesi aldıkları öğretmenlik meslek bilgisi dersleri oldukça önemli bir role sahiptir (Çapri ve Çelikkaleli, 

2008).  

Yapılan araştırmalarda, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine gereken önemi verme-

diği (Erden, 1995), öğretmenliğe yönelik tutumlarının düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır (Can, 1987,1989; 

Sözer, 1992; Özdilek Kılıç, 1997; Yüksel, 2009; Küçük, Arı ve Baran, 2011; Er ve Öztekin, 2011). Erden (1995), mes-

leğine yönelik olumlu tutum geliştirmeyen bir öğretmenden istenilen verimi elde etmenin çok güç olduğunu 

belirtmektedir. Öğretmen yetiştirme programları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar incelendiğinde; (Erden, 

1995; Çapa ve Çil, 2000; Çeliköz ve Çetin, 2004; Yapıcı ve Yapıcı, 2004; Yüksel, 2004; Semerci ve Semerci, 2004; 

Çakır, 2005; Şimşek, 2005; Çakır, Kan ve Sünbül, 2006; Karaca, 2006; Şahin, 2007; Bozdoğan, Aydın ve Yıldırım, 

2007; Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Özkılıç, Bilgin ve Kartal, 2008; Üstüner, Demirtaş ve Cömert, 2009; Otacıoğlu, 

2010; Özevin Tokinan 2010, Sağlam, Güven ve Aktaş, 2011; Şen ve Göğüş, 2011; Er ve Öztekin, 2011) öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerine ilişkin tutumlarını farklı değişkenler 

açısından nicel boyutta incelemeyi amaçlayan pek çok çalışma yapıldığı ancak öğretmen adaylarının öğretmen-

lik meslek bilgisi derslerinin tümüne yönelik olarak gösterdikleri tutumların farklılaşmasının nedenlerini ortaya 

koymaya çalışan nitel desenli çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.  Bu sebeple araştırmada, öğret-

men adaylarının meslek bilgisi derslerinin geneline yönelik tutumlarının farklılaşmasının kaynağını derinleme-

sine incelemek amaçlanmıştır.

Nitel araştırmalarda birincil amaç genelleme olmadığı için elde edilen bulgularla duruma özgü yorumlarla 

analitik genellemelere gidildiğinden evren yerine örneklem belirlenmektedir. Bu bakış açısıyla araştırmanın ör-

neklemini Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümünde beş ana bilim dalında birinci 

ve ikinci öğretim türünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan “kritik durum” örneklemesi olarak belirlenmiştir. Kritik bir durum 

veya durumların varlığına işaret eden en önemli gösterge “bu burada oluyorsa, başka benzer durumlarda ke-

sinlikle olur” veya tam tersine “bu, burada olmuyorsa, başka benzer durumlarda kesinlikle olmaz, ya da “bu grup 

belirli bir problemle karşılaşıyorsa, diğer bütün gruplar kesinlikle bu problemle karşı karşıya kalır” şeklinde bir 

yargının varlığı veya yokluğudur (Patton, 1987, Akt:Şimşek ve Yıldırım, 2006).  Kritik durum örneklemesi için İl-

köğretim Bölümü, sınıf öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler 

öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden yüksek 

onur listesine giren her öğretim türünden (okul öncesi öğretmenliği anabilim dalında ikinci öğretim yoktur) ilk 

sıradaki öğrenciler olmak üzere toplam dokuz öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Veriler toplam 12 sorudan oluşan 

görüşme formunun uygulanması ile elde edilmiştir. Görüşme formunun geliştirilmesi için öncelikle öğretmen 

adaylarının öğretmenlik meslek bilgisine yönelik tutumları ile ilgili yapılan alan yazındaki çalışmalardan yarar-

lanılarak soru havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan soru havuzu program geliştirme ve öğretim alanındaki uz-

manlarla birlikte değerlendirilmiştir. Uzmanların eleştirileri dikkate alınarak taslak görüşme formu hazırlanmış-

tır. Taslak görüşme formunun işlerliği üç öğretmen adayı üzerinde denenmiştir. Deneme uygulaması sonunda 
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bazı soruların çıkarılmasına, bazı soruların düzeltilmesine ve forma yeni soruların eklenmesine karar verilmiştir. 

Yeniden şekillenen görüşme formuna son şekli verilmiştir. Bu form örneklemde yer alan dokuz öğretmen adayı 

ile yapılacak görüşmelerde kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler içerik analizine alınarak, ulaşılan 

bulgular ışığında yorumlar yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin temel 

amacının öğrencileri öğretmenlik mesleğine hazırlamak olduğuna ve KPSS’ ye hazırlık olmaması gerektiğine 

inanmaktadırlar. Öğretmen adayları, meslek bilgisi derslerinin nitelikli bir öğretmen olmada gerekliliğine inan-

maktadırlar. Meslek bilgisi derslerinin teorik ve uygulama şeklinde düzenlenmesinin ve uygulamaya ağırlık veril-

mesinin faydalı olacağını düşünen öğretmen adayları, derslerin basitten karmaşığa kendi içerisinde bir tutarlılık 

gösterecek şekilde düzenlenmiş olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir.

Öğretmen adaylarının çoğu, teori ile uygulama arasındaki ilişkiye dikkat çekerek hem okulda staj gerek-

tiren dersler (Okul Deneyimi-Öğretmenlik Uygulaması) sırasındaki hem de diğer meslek bilgisi derslerindeki 

uygulamaların profesyonel gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Öğretim elemanı ile iletişim 

sorunu yaşamayan ve olumlu bir sınıf atmosferinde öğrenim gören öğretmen adayları derslerde rahat olduk-

larını, rahat oldukları zaman da derse aktif olarak katıldıklarını ve başarılı olmak için çabaladıklarını belirterek; 

öğretim elemanının tutumunun önemini vurgulamışlardır. Bazı öğretmen adayları ise KPSS adına yaptıkları ça-

lışmalar sonucunda derslerdeki başarılarının arttığını ifade etmişlerdir.

Öğretmen adaylarının önemli bir bölümü, derse zamanında gelip gitme, farklı kaynaklardan hazırlanarak 

derse gelme konularında öğretim elemanlarının sorumluluk sahibi olduğu konusunda olumlu görüşlere sahip-

tir. Ancak öğretmen adayları, öğretim elemanlarının derslerde kullandıkları yöntemleri yeterli bulmadıklarını 

belirtmişlerdir. Genellikle düz anlatım yoluyla ve slaytlardan yararlanarak ders işlendiğini belirten öğretmen 

adayları, bu durumun derslere olan tutumlarını olumsuz yönde etkilediğini vurgulamışlardır. Bazı öğretmen 

adayları, derslere sadece geçme kaygısı nedeniyle katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğu, 

meslek bilgisi derslerine giren öğretim elemanlarının alan derslerine giren öğretim elemanlarına göre daha ba-

şarılı olduğu görüşündedir. 

Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu, derslerde kendilerinin daha aktif olacağı yöntemlerin kullanılma-

sı gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca derslerde materyal olarak sunumların kullanıldığı yönünde görüş belirt-

mişlerdir. Bazı öğretmen adayları, sunumların görselliği sağladığı için faydalı olduğu görüşünü savunurken, bazı 

öğretmen adayları öğretim elemanlarının sadece sunuma bağlı kalarak ders işlemesini eleştirmekte ve sunum-

lara daha az bağlı kalınması önerisini getirmektedirler.

Öğretmen adaylarının önemli bir bölümü, öğretim ilke ve yöntemleri ile eğitim psikolojisi derslerinin içe-

riğinin yoğunluğundan yola çıkarak; öğretim ilke ve yöntemleri dersinin içerisinde yer alan program geliştirme-

nin ve eğitim psikolojisi içerisinde yer alan gelişim ve öğrenme psikolojisinin ayrı birer ders olarak programa 

konulması yönünde öneri getirmişlerdir. Ayrıca öğretim elemanlarının, derslerin içerikleri arasındaki bağlantıları 

göz önüne alarak dersler arası geçişleri sağlamaları gerektiğini belirtmişlerdir. 

Öğretmen adayları, sürece dayalı olarak yapılan değerlendirmeye olumlu yaklaşmaktadırlar. Derslerde ya-

pılan sunumların ve hazırlanan araştırma ödevlerinin değerlendirmeye katılmasını istediklerini ifade etmekte-

dirler.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme, tutum, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri
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Metaforlar, ilk kez 1980 yılında Lakoff  ve Johnsongeliştirilmiştir. Lakoff  ve Johnson’ a göre; (1) metafor 

kelimelerin değil, kavramların özelliğidir; (2) metaforun işlevi sadece sanatsal veya estetik amaçlar değil, belli 

kavramları daha iyi anlamadır; (3) metaforlar bazen benzerlikler üzerine kurulmayabilir; (4) metafor sadece özel 

yeteneği olan insanlar tarafından değil, günlük hayatta sıradan insanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir; (5) 

memnun edici dilsel süslemeler çok fazla olmasa da metafor, insanların düşünme ve muhakeme etme oluşumu-

dur (Günay Beşkardeş, 2007;39). 

Shuell (1990), “Eğer bir resim 1000 kelimeye bedelse, bir metafor da 1000 resme bedeldir; çünkü, bir resim 

sadece statik bir imge sunarken, bir metafor bir olgu hakkında düşünmek için zihinsel bir çerçeve sunmaktadır” 

ifadesinde, metaforların genel olarak insan hayatındaki önemini ve özellikle de eğitimcilerin kendi uygulamala-

rını anlama ve açıklamadaki gücünü etkili bir şekilde ortaya koymaktadır (Akt. Saban, 2004).  

Araştırmalarda metaforlar üç önemli alanda; (1) Dil öğretimi alanında, (2) çalışılan karmaşık alanlardaki ye-

teneklerin ortaya çıkarılmasında ve (3) eğitimciler arasında bilincin artmasında ve yansımasında bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Johnson (1987)’a göre eğitimin iki temel ilkesi, bilinenden bilinmeyene ve somuttan soyuta 

gitmektir. Metaforlar soyut ilkeleri açıklarken somut örnekler kullanmaktadırlar. Bilinen, görülen ve fiziksel ger-

çeklik, bilinmeyen, görülmeyen ve ruhsal gerçekliğin tanımlanmasında kullanılacaktır. Metaforlar, bu kategori-

lerdeki imajların meydana getirilmesinde ve yeniden yapılandırılmasında, ayrıca eğitimsel uğraşlarda nelerin 

olduğunun anlamlandırılmasında yardımcı olabilmektedir (Akt. Çelikten, 2006;276).

Diğer taraftan, öğrencilerin yaratıcı bakış açıları onların metafor oluşturmalarında oldukça önemlidir. “so-

rumluluk”, “çekirdek müfredat”, “kaynaştırma” ve “mükemmellik” terimlerini içeren eğitim metaforları yaygın ola-

rak kullanılmaktadır. Bunların hiçbirisinin eğitimde net, değişmeyen bir anlamı yoktur (Parsons et al., 2004; 51). 

Bu kavramlarla birlikte öğretmen ve öğretmenlik mesleği de sürekli içerik ve ifade ettiği anlam itibariyle değişim 

sürecinde olan bir eğitim metaforudur.

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde “mesleği bilgi öğretmek olan kimse, resmî ya da özel bir eğitim kurumun-

da çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin istenilen öğrenme yaşantıları kazanmalarına kılavuzluk etmek ve 

yön vermekle görevlendirilmiş kimse” olarak tanımlanan öğretmen kavramına çağımızda yeni bakış açıları ek-

lenmiştir. Saban (2004) yaptığı çalışmada; öğretmen kavramını, geliştirilen metaforlar sonucunda (1) bilgi sağ-

layıcıolarak öğretmen, (2) şekillendirici ve biçimlendirici olarak öğretmen, (3) tedavi edici olarak öğretmen, (4) 

eğlendirici olarak öğretmen, (5) bireysel gelişimi destekleyici olarak öğretmen ve (6) yol gösterici ve yönlendirici 

olarak öğretmen, şeklinde sınıfl andırmıştır. Bu çalışmadan da anlaşıldığıüzere, çağımızdaki hızlı gelişmelerin 

sonucunda öğretmen kavramına olan bakış açısı giderek değişmektedir. Öğretmen kavramında geçmiş dönem-

lerden kalan bilgi aktarıcısı rolünden ziyade çok farklı tanımlama ve algılamalar oluşmuştur.

Bu yaklaşımlar içerisinde bazen öğretmenlik mesleği beceri olarak görülmüş, öğretmen adaylarının sa-

dece deneyimli öğretmenlerden öğrenmesi gerektiği savunulmuştur. Bazen bilim olarak görülmüş, özellikle 

öğrenme psikolojisinde oluşturulan kuramlar eğitim ortamlarına aktarılmaya çalışılmışve dolayısıyla öğretmen 

adaylarının da bunları sırasıyla ya da adım adım takip etmeleri beklenmiştir. Bazen de öğretmenlik mesleği, bir 

sanat olarak görülmüş ve dolayısıyla öğretmenlerin de yaratıcı olmaları, kendi uygulamalarınısistematik olarak 

sorgulamaları ve incelemeleri beklenmiştir. Her biryaklaşımı yönlendiren temel prensip, etkili bir öğretmen ye-

tiştirmek ve dolayısıyla kendi öğrencilerinin hayatlarında kaliteyi artırmaya çalışmaktır (Ekiz, 2003).

Bu kapsamda nitelikli bir öğretmen olabilmek için, eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adayları 

genel kültür, konu alanı bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerini almak zorundadırlar. Bu kapsamda öğ-
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retmenlik meslek bilgisi dersleri, öğretmenlik mesleğine ilişkin özel davranışları kazandırmayı amaçlar. Böylece 

öğretmen adayı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanarak, öğretiminde görevli olduğu alanın 

eğitim ve öğretim sürecine katkıda bulunabilecektir (Küçükahmet, 1993). Bu nedenle hizmet öncesi öğretmen 

yetiştirme programlarında yer alan Meslek Bilgisi (pedagojik formasyon) derslerine atfedilen önem giderek art-

maktadır diyebiliriz.

Ancak son yıllarda pedagojik formasyon eğitimi adı altında verilen programların değerlendirilmesine, ilgili 

tarafl arın görüşlerinin alınmasına veya nasıl algılandıklarının belirlenmesine gerek bulunmaktadır. Bu nedenle 

öncelikle ilgili tarafl ardan olan öğretim elemanlarının pedagojik formasyona ilişkin metaforik algılarının belir-

lenmesi yararlı olur düşüncesiyle bu araştırmaya başlanılmıştır. 

Bu araştırmada Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının 

pedagojik formasyona ilişkin geliştirdikleri metaforları belirlemektir. Bunun için şu soruların cevapları aranmış-

tır:

1. Öğretim elemanlarının pedagojik formasyon kavramını kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar 

nelerdir?

2. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategorileraltında toplanabilir?

3. Bu kavramsal kategoriler öğretim elemanlarının fakülte, program türü, lisans uzmanlık alanı, dokto-

ra, pedagojik formasyon eğitimi alıp almama durumu ve cinsiyeti bakımından farklılık göstermekte 

midir?

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır.Yıldız Tek-

nik Üniversitesi’ne bağlı Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarından oluş-

maktadır.Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “içerik analizi” kullanılmıştır.İçerik analizinde temel 

amaç, toplanan verileri açıklayabilecekkavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce 

kavramsallaştırılması,daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı birbiçimde organize edilmesi ve 

buna göre veriyi açıklayan temaların saptanmasıgerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 1999; 162). Araştırmaya 

katılan öğretim elemanlarının “pedagojk formasyon” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar, Saban (2004) 

tarafından geliştirilen “Öğretmen ………. gibidir; Çünkü ………….” veya “Öğretmen ………..’a benzer; Çünkü 

…………….” cümleleri uyarlanarak  ortaya çıkarılmıştır. Buna göre “pedagojk formasyon ………. gibidir; Çünkü 

………….” veya “pedagojk formasyon ………..’a benzer; Çünkü …………….” Şeklinde düzenlenmiştir.

Araştırmadan elde edilen metaforların listesi yapılmış ve bütün programlarda yer alan öğretmen adayla-

rının bu metaforlara ilişkin geliştirdikleri kavramların listelenmesinden sonra anabilim dallarına göre bu listeler 

tekrar gruplandırılmıştır. Son olarak öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar değişkenlere göre karşılaştı-

rıldıktan sonra, yorumlanmaya başlanmıştır.

Yorumlama çalışması devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanı, pedagojik formasyon ve bu kavrama ilişkin metaforlar,
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Öğretmen Adaylarının ‘’ Kişisel ve Mesleki

 Değerler-Mesleki Gelişim’’ Yeterlik Alanına Sahip Olma 

Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Oğuz GÜRBÜZTÜRK

İnönü Üniversitesi, ogurbuzturk@gmail.com

Sevda KOÇ

sevdakc@gmail.com

Özet

Yeterlik; bireyin mesleği konusunda belirli rolleri oynama, bu rolleri organize ederek, kendisi hakkında 

yargıda bulunmasıdır (Kuran, 2002; Senemoğlu, 1997). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ise; ‘’öğretmenlik 

mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutum-

lardır.’’ (Türk Eğitim Derneği,  2009:6). Öğretmenlik mesleği için önemli olan bu yeterliklerin; ‘’öğretmen yetiş-

tirme politikasının belirlenmesinde, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretmen 

yetiştiren programlarında, öğretmenlerin seçiminde, hizmet içi eğitimlerinde vs. kullanılması beklenilmektedir 

(MEB, 2008). Bu beklentiden hareketle ülkemizde, MEB ve yüksek öğretim kurumlarının temsilcilerinden oluşan 

komisyon tarafından, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri belirlenmiştir. Bu genel yeterlikler, altı yeterlik, 31 

alt yeterlik ve 233 performanstan oluşmuştur. Belirlenen altı yeterlikten biri de ‘’Kişisel ve Mesleki Değerler-Mes-

leki Gelişim’’ yeterliğidir. Bu yeterlik alanı, öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme; öğrencilerin öğ-

renebileceğine ve başaracağına inanma; ulusal ve evrensel değerlere önem verme; öz değerlendirme yapma; 

kişisel gelişimi sağlama, mesleki gelişmeleri izleme ve katkı sağlama; okulun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine 

katkı sağlama; mesleki yasaları izleme, görev ve sorumlulukları yerine getirme, şeklinde sekiz alt yeterlik alanına 

ayrılmaktadır.  

Yukarıdaki sekiz alt yeterlik alanının 69 performans göstergesi bulunmaktadır. Öğretmenin öğrencilere 

değer verme, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları bilme; öğrencileri başarılı olduğu konularda destekleme; 

insan haklarına saygılı davranma; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma, bu göstergelerden bazılarıdır. Görül-

düğü üzere, bir ülkenin kalkınmasında söz sahibi olacak nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenler, gerek 

hizmet öncesinde, gerekse hizmet sırasında edinecekleri bilgi ve becerilerle söz konusu yeterlik performansla-

rına sahip olmalıdırlar. Budak ve Demirel’in (2003) belirttiği gibi, öğretmenler değişen ve gelişen yüzyılda, deği-

şimlerle tutarlı bir şekilde yetiştirilmeli ve belirlenen yeterliklere uygun eğitim almalıdırlar. Ancak öğretmenlerin 

özellikle hizmet öncesi eğitimlerinde “kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim yeterliklerini’’ ne ölçüde kazan-

dıkları ya da bu yeterlikler bakımından kendilerini nasıl gördükleri araştırmaya değer bir konu olup, yapılacak 

araştırmalar öğretmen yetiştiren programlara geri bildirimler verilmesini sağlayacak ve öğretmen eğitiminin 

daha etkili olması yönünde gösterilecek çabalara ışık tutacaktır. Bu nedenle, öğretmen adaylarının kişisel ve 

mesleki değerler-mesleki gelişim yeterliklerine ne düzeyde sahip olduklarına ilişkin görüşlerini belirleme gerek-

sinimi, bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının ‘’ kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim’’ yeterlik 

alanına sahip olma düzeylerini değerlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aran-

mıştır:

• Öğretmen adaylarının ‘’ kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim’’ yeterlik alanına sahip olma dü-

zeylerine ilişkin görüşlerinin dağılımı nasıldır?

• Cinsiyetlerine, bölümlerine, bilgisayara erişim olanaklarına, insan ilişkilerinde kendilerini nasıl gör-

düklerine göre, öğretmen adaylarının ‘’ kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim’’ yeterlik alanına 

sahip olma düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayalı olup, evrenini, 2011-2012 öğretim yılı Bahar yarıyılında, Malatya 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı bölümlerin son sınıfl arındaki öğretmen adayları oluşturmaktadır. 



287

Bildiri Özetleri

Örneklemini ise, İlköğretim Bölümünün; Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarında, Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümünün; Müzik Öğretmenliği, Resim-iş Öğretmenliği programlarında, Eğitim Bilimleri Bölümünün; Rehber-

lik ve Psikolojik Danışmanlık programında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün; Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programında, Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün; İngilizce Öğretmenliği 

programında, Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında, Türkçe Eği-

timi Bölümünün, Türkçe Öğretmenliği programında öğrenim gören ve tesadüfî örnekleme yolu ile belirlenmiş, 

367 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordi-

natörlüğünde hazırlanan genel yeterliklerden, ‘’ Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim’’ ana yeterliği dik-

kate alınarak, araştırmacılar tarafından ‘’Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim Anketi’’ geliştirilmiştir. 

Uzman kanısı ve ön uygulama sonuçları ışığında geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılan anket, 35 maddeden 

oluşmaktadır. Ankette “Yetersizim (1), Kısmen Yeterliyim (2), Yeterliyim (3), şeklinde derecelendirilmiş 3’lü seçe-

nekler yer almaktadır.

Verilerin analizinde, her bir madde ile ilgili olarak öğretmen adaylarının görüşlerinin frekans, yüzde,  arit-

metik ortalaması tablo halinde verilmiştir. Cinsiyet, bölüm, bilgisayara erişim olanakları ve insan ilişkilerinde 

kendilerini nasıl gördüklerine göre, öğretmen adaylarının ’’ kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim’’ yeterlik 

alanına sahip olma düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, cinsiyet, için t-testi ile; 

bölüm, bilgisayara erişim olanakları ve insan ilişkilerinde kendilerini nasıl gördükleri için ise, verilerin homojen 

dağılıp dağılmama durumlarına göre Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal-Wallis H ile yoklanmıştır.

Öğretmen adaylarının ‘’kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim’’ yeterlik alanına sahip olma düzeylerine 

ilişkin görüşlerinde , ‘’öğrencilerin ortaya koydukları ürünlere değer verme’’,  ‘’kendi düşüncelerinin dışındaki 

farklı düşüncelere ve fikirlere açık olma’’ vs. yönünden kendilerini ‘’yeterli’’ gördükleri;  ‘’mesleği ile ilgili yeni ge-

lişmeleri/yayınları takip etme’’, ‘’özel gereksinimi olan öğrenciler için, öğrenme amaçları doğrultusunda uygun 

ortamlar hazırlama’’ yönünden ise kendilerini ‘’kısmen yeterli’’ gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Cinsiyetlerine göre, öğretmen adaylarının görüşlerinde, genelde anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı;  an-

cak, ‘’öğrencilere öğrenmenin ve başarmanın tek bir yolu değil, farklı yolları olduğunu açıklama’’; ‘’ bilgi iletişim 

teknolojilerindeki teorik ve uygulamaya dayalı gelişmeleri izleme’’ düzeyleri bakımından erkek öğretmen aday-

larının kız öğretmen adaylarına göre kendilerini daha fazla yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Bölümlerine göre, öğretmen adaylarının görüşlerinde, genelde anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı;  ancak, 

yedi maddede Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği lehine; dokuz maddede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

lehine; anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bilgisayara erişim olanaklarına göre, öğretmen adaylarının görüşlerinde, genelde anlamlı bir farklılaşma-

nın olmadığı;  ancak, ‘’öğrencilerin başarılı oldukları alanları destekleme’’; ’’öğrenme seviyeleri farklı olan öğren-

cilerin, öğrenme konusundaki girişimlerini destekleme’’ üniversiteden bilgisayara erişim olanağı olan öğretmen 

adaylarının lehine;  ‘’öğrencilerin başarılı oldukları alanları destekleme’’; ‘’Türkçeyi kurallarına uygun ve anlaşılır 

bir şekilde kullanarak öğrenciye, çevresindeki diğer insanlara model olma’’ vs. evden bilgisayara erişim olanağı 

olan öğretmen adaylarının lehine; ‘’öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak değişik etkinliklere yer verme’’ vs. ye-

terlik alanına sahip olma düzeylerine ilişkin görüşlerde, evden ve üniversiteden bilgisayara erişim olanağı olan 

öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İnsan ilişkilerinde kendilerini nasıl gördüklerine göre, öğretmen adaylarının görüşlerinde, genelde anlamlı 

bir farklılaşmanın olmadığı;  ancak on maddede,  kendilerini  ‘’çok iyi’’gören öğretmen adaylarının lehine anlamlı 

bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Bu sonuçlara dayalı olarak, aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

1. Öğretmen adayların kendilerini ‘’kısmen’’ yeterli gördükleri;

•  Bilgi iletişim teknolojilerindeki teorik ve uygulamaya dayalı gelişmeleri izleme, 

•  Mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri/yayınları takip etme,

•  Özel gereksinimi olan öğrenciler için,  öğrenme amaçları doğrultusunda uygun ortamlar hazır-

lama, konularında bilgi ve beceriler kazandırılabilir. 

2. İnsan ilişkilerinde kendilerini ‘’çok iyi’’ ‘’orta’ ve ‘’kötü’’ olarak gören öğretmenlerin ‘’kişisel ve mesleki 

değerler-mesleki gelişim’’ yeterlik alanına ilişkin görüşleri de belirlenerek, bu araştırmanın sonuçları 

ile kıyaslanabilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Yeterlik, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Kişisel ve Mesleki 

Değerler.
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Öğretmen Adaylarının Başarılarının Bazı Değişkenler 

Açısından İncelenmesi

Mustafa  DURMUŞÇELEBİ

Erciyes Üniversitesi, mcelebi@erciyes.edu.tr

Özet

Başarı, okul ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan bireyin ne derece yararlandığının bir 

göstergesidir. Bu araştırmada başarı kavramıyla, okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir 

edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin ifadesi olan “Aka-

demik Başarı” kastedilmektedir. Öğrenci başarısını etkileyen çok sayıda değişken bulunmaktadır; zekâ, yetenek, 

öğrenme biçimi, cinsiyet, aile yapısı, çevresel koşullar, ekonomik durum, program ve öğrenilene karşı tutum, 

öğrenme ortamı ve öğretim elemanı başarıyı etkileyen unsurlar olarak sayılabilir. Öğrencinin başarı durumunu 

doğrudan etkileyen bir değişken olarak öğretim elemanlarının dünyayı algılama biçimi, eğitim sistemini de-

ğerlendirme şekli, alan bilgisi, alanıyla ilgili konuları sunuş biçimi ve cinsiyeti öğrenci başarısını etkileyebilecek 

unsurlar arasında sayılabilir. “Eğitim ve Cinsiyet” konusu son yıllarda eğitim bilimleri alanında sık sık tartışılan 

konulardan birisi haline gelmiştir.

Eğitim sürecinde öğrencinin başarı durumunu etkileyen değişkenlerin her birinin payının ne olduğunu ke-

sin olarak belirlemek mümkün görülmemekle birlikte, söz konusu değişkenlerin etkisinin araştırıldığı araştırma 

sonuçlarının daha güvenilir olabilmesi için, değişkenlerin ayrı ayrı ele alınmasının ve örneklemin büyütülmesi-

nin yararı olabilir. Bu yüzden yapılan araştırmalarda evren-örneklem kapsamının genişletilmesi veya benzer / 

aynı araştırmaların değişik ortamlarda / yerlerde yapılması daha gerçekçi, bilimsel sonuçların ortaya çıkmasına 

katkıda bulunabilir. Araştırmanın amacı, öğretmen yetiştiren kurumlarda öğrencinin öğrenim gördüğü fakülte, 

bölüm, öğretim elemanı ve öğrenci cinsiyetinin öğrenci başarısını etkileyip etkilemediğini, bu etkinin ne dü-

zeyde olduğunu belirlemektir.Tarama modelinde yapılan bu araştırmanın evrenini, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı 

Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (2010 yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi diye ayrılmıştır)’nden 

mezun olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada fakültelerden örneklem alma yoluna gidilmemiş ve tüm 

öğrencilerin bilgilerine ulaşılmıştır, ancak araştırma kapsamı gereği son üç yılda (2007-2010) mezun olan öğ-

rencilerin bilgileri kullanılmıştır. Başarı durumunu gösteren toplam 388.973 veri üzerinde çalışma yapılmıştır.

Bulgular araştırma alt problemleri doğrultusunda SPSS programı ile çözümlenerek yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonunda, öğrencilerin akademik başarılarının öğrenim gördükleri fakülte, bölüm ve kendi cinsiyetle-

rine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkarken, öğretim elemanlarının cinsiyetine göre bir farklılık bulunmamıştır.

Anahtar Sözcükler: Akademik başarı, cinsiyet ve başarı, öğretim elemanı ve başarı
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Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine

 İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Gülçin EROĞLU

Gazi Üniversitesi, geroglu@gazi.edu.tr

Özet

Öğrenme-öğretme sürecinde bireyler üzerinde birçok faktörün etkisi vardır. Bunlar, genelden özele şu 

şekilde sıralanabilir: Eğitim felsefesi, siyasal sistem, yönetim, program, fiziki olanaklar, öğretmen … vb. Ancak 

bunların içinde, bireysel yaşantıları doğrudan etkileyen, bireyin geleceğine, kişiliğine, tutumlarına yön veren 

başat aktör öğretmendir. Öğretmenin sahip olduğu olumlu veya olumsuz bilgi, beceri, yetenek, algı ve tutumlar 

öğrencinin de bilişsel ve duyuşsal niteliklerini doğrudan etkileyebilmektedir (Yapıcı, 2007). 

Öğretmenlik, bilgi ve becerilerin yanı sıra tutum ve düzenli alışkanlıları da gerektiren bir meslektir. Bu 

nedenle okullarda öğrenim gören öğretmen adaylarının meslekle ilgili değer ve tutum kazanmaları da en az 

bilgi kadar gereklidir (Çeliköz ve Çetin, 2004). Küçükahmet’e göre (2003)tutumlar, öğretmenlerin öğrencileri 

etkileyen en önemli kişilik özelliklerinden birisidir ve özellikle mesleğe öğrenciye ve okul çalışmalarına yönelik 

tutumlar öğrencilerin öğrenmesine ve kişiliğine geniş ölçüde etki etmektedir (Şahin, 2011). 

Oppenheim (1992, akt. Türkmen, 2002) tutumu; bir bireyin herhangi bir uyarıcı karşısında olumlu ya da 

olumsuz tepki gösterme eğilimi olarak tanımlamaktadır. Tutumlar, insanın bir şey hakkında ne hissettiğini ifade 

eder (Robbins, 1994). Öğretmen yetiştirme programlarında da öğrencilere kazandırılacak bilgiler duygular ve 

beceriler de onların mesleki yaşamdaki davranışlarının daha etkili olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğret-

menlik mesleğini uygulayacak olan bireylerin bu mesleğin gerekliliklerini daha etkili biçimde yerine getirebil-

melerinin koşullarından biri de mesleğe yönelik tutumlarının olumlu olmasıdır. 

Kartal’a (2009) göre de hizmet öncesi eğitim kademesi olan üniversite eğitimi aşamasında mesleğin gerek-

tirdiği alan bilgisinin yanında gerekli tutumlar konusunda yetiştirilmeleri de gerekmektedir.

İlgili alanyazın incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını inceleyen 

çok sayıda araştırmaya rastlanmaktadır (Pehlivan, 2008; Kartal, 2009; Özbek, 2007; Yüksel, 2004; Çapa ve Çil, 

2000; Aksoy, 2010; Bulut, 2009; Çapri ve Çelikkaleli, 2008; Karataş, 2010; Eraslan ve Çakıcı, 2011; Demirtaş, Özer 

ve Cömert, 2011; Kılıç, 2006). Bu araştırmalar daha çok ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim kademelerine 

yönelik çalışmalardır. Mesleki Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

ilişkin tutumlarının belirlendiği bu çalışmanın gerek daha sonra yapılacak araştırmalara temel olması gerekse 

mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerine yol göstermesi açısından işlevsel değere sahip olacağı düşünülmek-

tedir. Ayrıca, Mesleki Eğitim Fakültesi aday öğretmenlerinin öğretmenliğe ilişkin tutumları hakkındaki görüş-

leri ile onlara son sınıftaki öğretmenlik uygulaması dersinde eşlik eden uygulama öğretmenlerinin, bu aday 

öğretmenlerin tutumları hakkındaki görüşleri arasında bir farklılığın olup olmadığına ilişkin bir çalışmaya da 

rastlanılmamıştır.

Bu araştırma, Mesleki Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının 

çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır.

1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mı-

dır?

2.  Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları bölümlerine göre farklılaşmakta mı-

dır?

3. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile uygulama öğretmenlerinin, adayla-

rın tutumlarına ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır?
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Araştırma grubu, Mesleki Eğitim Fakültesi son sınıfta okuyan ve mezun olabilecek durumda olan 72’si er-

kek (%17.6), 337’si ise kadın (%82.4) olmak üzere toplam 409 öğretmen adayından ve 74 uygulama öğretme-

ninden oluşmaktadır. Tarama modeli kullanılan araştırmada veriler öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin 

tutumlarının ve uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarını belirlemek için 

Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafında geliştirilen “Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği (ÖİTÖ)” ile elde edil-

miştir. Beşli likert tipi olan ölçekte 13’ü olumsuz 9’u olumlu 22 madde bulunmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Verilerin çözümlenmesi için frekans, yüzde, t testi ve tek yönlü ANOVA 

sonuçlarından yararlanılmıştır.

Veri analizi sonucunda, Mesleki Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tu-

tumları ile cinsiyetler arasında kız öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Öğretmen adayları görüş-

leri ile uygulama öğretmenlerinin görüşleri arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgular doğrultu-

sunda Mesleki Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile diğer eğitim 

fakülteleri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki farklılıkların incelenmesi 

önerilmiştir. Ayrıca hizmetöncesi öğretmen eğitimi boyunca mesleğe yönelik etkinliklerin yürütülmesi uygula-

ma derslerinin daha erken yıllarda başlaması ve etkili bir biçimde işlenmesi, erkek öğrenciler için farklı etkinlikler 

düzenlenmesi gibi öneriler de geliştirilmiştir. 
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Özet

Eğitim olgusunun birbirleriyle devamlı etkileşim halinde olduğu öğrenci, öğretmen ve program olmak 

üzere üç temel öğesi bulunmaktadır. Bir eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği bu üç öğenin belirli bir hedefe 

doğru bir uyum içerisinde ilerlemesine bağlıdır. Bu öğelerin herhangi birinde meydana gelebilecek bir aksaklık 

bütün bir sistemin verimliliğini düşürecektir. Bu öğelerden herhangi birinin diğerinden daha önemli olduğu 

söylenemez. Ancak bunlardan öğretmen öğesi dikkatli bir ilgiyi gerektirmektedir (Üstüner, 2004). 

Eğitimin kalitesini artırmada önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin, hizmet öncesinde meslekleri ile 

ilgili belli başlı yeterlikleri kazanmış olmaları beklenmektedir. Bu yeterliklerin ise hizmet öncesi öğretmen yetiş-

tirme programlarında yer alan meslek bilgisi dersleri ile kazandırılmaya çalışıldığı bilinmektedir. 

Öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumu yüksek olan öğretmen adaylarının, öğrenmede daha 

istekli olacakları ve başarılarının da yüksek olacağı, öğretmen olarak göreve başladıklarında ise mesleklerini 

severek yapacakları söylenebilir (Ekici, 2008).

Öğretmen eğitimi programlarında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden birisi “Program Geliştir-

me ve Öğretim” dersidir. Bu ders kapsamında öğretmen adaylarına, eğitim programlarının geliştirilmesi ve öğ-

retim süreci ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırılması amaçlanmıştır. Eğitim programlarının geliştirilmesi 

sürecinin her aşamasında öğretmenin önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının 

bu dersle ilgili kazanacakları bilgi ve becerilerin yanı sıra, bu derse yönelik geliştirecekleri tutumlar da önem 

taşımaktadır. Tutumlar yaşantılar sonucu oluşmakta ve bireyin davranışlarını etkilemektedir. Öğretmen aday-

larının Program Geliştirme ve Öğretim dersine yönelik tutumları bu dersle ilgili davranışlarını yönlendirebilir. 

Öğretmen adaylarının bu derse yönelik olumlu tutumlar geliştirmeleri hem bu dersteki öğrenme düzeylerinin 

artmasında hem de öğretmenlik mesleğini yürütürken program geliştirme sürecindeki görev ve sorumlulukla-

rını başarıyla gerçekleştirmelerinde önemli rol oynayabilir (Oğuz, 2010). 

Alanyazın incelendiğinde; öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin geneline ilişkin ve eğitim bilimine giriş 

dersine yönelik öğretmen adaylarının tutumlarının incelendiği (Ekici, 2008; Eldemir, 2011; Er ve Öztekin, 2011; 

Önen ve Koçak; 2011; Yüksel, 2007), meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimindeki 

öneminin incelendiği (Taşkın ve Hacıömeroğlu, 2010), öğretimde planlama ve değerlendirme ve eğitim bilimine 

giriş dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışmasının yapıldığı (Karaca, 2006; Özdiyar ve Senemoğlu, 2010) 

araştırmalara rastlanırken, Oğuz (2010) tarafından geliştirilen Program Geliştirme ve Öğretim Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği” dışından bu derse ilişkin öğretmen adaylarının tutumlarının incelendiği araştırmaya rastlanma-

mıştır. Bu nedenle bu araştırmadan elde edilen bulguların Program Geliştirme ve Öğretim dersinin, öğretmen 

adaylarında öğretmenlik mesleğine dair olumlu tutumlar geliştirme amacıyla düzenlenmesi yönündeki çabala-

ra katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının “Program Geliştirme ve Öğretim” dersine ilişkin tutumlarının 

incelenmesidir. Çalışma, öğretmen adaylarının program geliştirme ve öğretim dersine yönelik tutumlarını ince-

lemek amacı ile tarama modelinde yapılmış betimsel bir araştırmadır. Betimleme, olayları obje ve problemleri 

anlama ve anlatmada ilk aşamayı oluşturur (Kaptan, 1998: 59). Betimsel tarama modelinde bilimin gözleme, 

kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere 

ulaşma söz konusudur (Yıldırım ve Şimşek, 2000).
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Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında Program 

Geliştirme ve Öğretim dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 163 Pedagojik for-

masyon programın öğrencisi ile 171 Eğitim Fakültesi lisans öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğretmen adayı 

yer almaktadır.

Veri toplama aracı olarak Oğuz (2010) tarafından geliştirilen “Program Geliştirme ve Öğretim Dersi Tutum Öl-

çeği” izin alınarak kullanılmıştır. Ölçek 18’i olumsuz, 12’si olumlu olmak üzere toplam 30 maddeden ve “yadsıma, 

sevme ve önem verme” olmak üzere üç alt faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin alt faktörlere göre Cronbach alfa 

güvenirlik katsayıları sırasıyla; 0,94, 0,92 ve 0,90 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 30 maddeden oluşan son haline 

ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,96 bulunmuştur. Bu çalışma için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı ise 0,93 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten elde edilebilecek en düşük puan 30 en yüksek puan ise 150’dir. 

Düşük puanlar Program Geliştirme ve Öğretim dersine ilişkin olumsuz tutumu, yüksek puanlar olumlu tutumu 

işaret etmektedir. Birinci alt ölçekten alınan puanın yükselmesi yadsıma düzeyinin düştüğünü gösterirken, ikinci 

alt ölçekte sevme düzeyinin yükseldiğini ve üçüncü alt ölçekte önem verme düzeyinin yükseldiğini göstermek-

tedir.

Elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada aritmetik ortala-

ma ve standart sapma; değişkenlere bağlı olarak oluşturulan gruplar arasındaki farklılığı gözlemlemek amacıyla 

çok yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır.

Öğretmen adaylarının derse ilişkin tutum puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri tab-

lo 1’de yer almaktadır.  

Tablo1. Öğretmen adaylarının Program Geliştirme ve Öğretim dersine ilişkin tutum puanlarının aritmetik orta-

lama ve standart sapma değerleri

İfadeler X ss

1 Bu dersten söz etmekten hiç hoşlanmam. 3,86 1,28

2 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim derslerini çok sıkıcı bulurum. 3,39 1,38

3 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersini her öğretmen adayının alması gerekti-

ğini düşünüyorum. 

3,99 1,38

4 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersi, öğretmen eğitimi programlarında zorunlu 

ders olmasa almam. 

3,33 1,54

5 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersi, bir öğretim programını etkili biçimde uy-

gulayabilmek için önemlidir. 

3,89 1,28

6 Bu ders, uygulanan öğretim programıyla ilgili sorunların kaynağını anlayabilmem için 

önemlidir. 

3,79 1,23

7 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersine sadece geçmek için çalışırım. 3,46 1,40

8 Eğitimde Program Geliştirme dersinde zaman geçmek bilmez. 3,45 1,42

9 Bu dersin yerine, başka bir ders almak isterim. 3,48 1,53

10 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersi sayesinde; öğretim etkinliklerinin planlan-

masıyla ilgili etkili kararlar alabilirim. 

3,72 1,20

11 Bu ders, programı öğrenciye uyarlayabilmem bakımından önemlidir. 3,80 1,28

12 Bu ders, programı, çevresel koşullara uyarlayabilmem bakımından önemlidir. 3,58 1,24

13 Bu ders, bir öğretmenin program geliştirme sürecindeki rolünü kavraması bakımından 

önemlidir. 

3,82 1,23

14 Bu derse ayrılan ders saatlerinin az olmasını isterim. 3,23 1,42

15 Bu dersin, programdaki diğer öğretmenlik derslerini öğrenmeme bir katkısı yoktur. 3,89 1,40

16 Elimden gelse bu dersi programdan kaldırırım. 3,93 1,41

17 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersi yerine daha yararlı bir ders konulabilir. 3,63 1,44

18 Bu ders, öğretmen eğitimi programından kaldırılsa önemli bir kayıp olmaz. 3,77 1,41

19 Bu ders, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri arasında en önemli derslerden birisidir. 3,55 1,36

20 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersiyle ilgili konular çok ilgimi çeker. 2,96 1,28
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21 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersiyle ilgili edindiğim bilgileri geliştirmek isterim. 3,54 3,14

22 Bu dersteki bilgilerimi geliştirerek ilerde program geliştirme çalışmalarına katılmak isterim. 3,05 1,39

23 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersiyle ilgili kaynakları okumaktan hoşlanırım. 2,73 1,29

24 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersi zevkli bir derstir. 2,98 1,32

25
Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersi, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri içinde 

en sevdiğim derslerden birisidir.
2,71 1,32

26 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersini tekrar almam gerekirse seve seve alırım. 2,37 1,37

27 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersiyle ilgili uygulamalı çalışmalara zevkle katılırım. 2,88 1,34

28
Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersi uygulanan programın özelliklerini kavra-

yabilmem için önemlidir.
3,66 1,22

29
Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersiyle ilgili daha üst düzeyde bir eğitim almak 

isterim.
3,12 1,40

30 Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersiyle ilgili konuları hatırlamak istemiyorum. 3,91 1,37

Öğretmen adaylarının Program Geliştirme ve Öğretim dersine yönelik olarak görüşleri Tablo 1’de incelen-

diğinde “Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersini tekrar almam gerekirse seve seve alırım. ( X =2,37)” ifadesi 

en düşük ortalamaya sahipken, “Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim dersini her öğretmen adayının alması 

gerektiğini düşünüyorum. ( X =3,99)” ifadesinin ise en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının Program Geliştirme ve Öğretim dersine yönelik tutum ölçeğinin alt ölçeklerine iliş-

kin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Öğretmen adaylarının Program Geliştirme ve Öğretim dersine yönelik tutum ölçeğinin alt ölçek-

lerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri

Alt Ölçekler X ss

1. Yadsıma 3,61 0,94

2. Sevme 2,93 1,11

3. Önem Verme 3,75 0,91

Genel Toplam 3,44 0,85

Program Geliştirme ve Öğretim dersine yönelik tutum ölçeğinin alt ölçeklerine ilişkin aritmetik ortalama 

değerleri Tablo 2’de incelendiğinde öğretmen adaylarının önem verme alt ölçeğine ilişkin ortalamasının ( X
=3,75), yadsıma ( X =3,61) ve sevme ( X =2,93) alt ölçeklerinden daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

Öğretmen adaylarının Program geliştirme ve Öğretim dersine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla 

yapılan bu araştırmanın sonuçları;

1. Öğretmen adaylarının “Elimden gelse bu dersi programdan kaldırırım. ( X =3,93)” ve “Eğitimde Program 

Geliştirme ve Öğretim dersiyle ilgili konuları hatırlamak istemiyorum.( X =3,91)” ifadelerine ilişkin orta-

lamaların yüksek olması derse ilişkin olumsuz tutum içinde olduklarını göstermektedir.

2.  Öğretmen adaylarının derse ilişkin tutumları alt ölçeklere göre değerlendirildiğinde önem verme 

düzeyi ile yadsıma düzeyi ortalama tutum puanlarının “Katılıyorum”, sevme düzeyi ortalama tutum 

puanlarının ise “Orta Düzeyde Katılıyorum” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Yadsıma düzeyine ilişkin 

ortalamanın yüksek olması olumsuz tutum içerisinde olduklarını göstermektedir. 

3. Yapılan çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) sonucunda öğrenci (eğitim fakültesi öğrencileri-

Pedagojik formasyon programı öğrencileri), cinsiyet ve mezun olunan lise değişkenine göre Program 

Geliştirme ve Öğretim Dersi Tutum Ölçeği’nin tüm alt ölçekleri üzerinde temel etkilerinin anlamlı 

olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Program Geliştirme ve Öğretim, Öğretmen Adayları, Tutum.
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Problem çözme, (Demirel, 2010:111) “Problemle karşılaşıldığında daha önceki öğrenmelerin yeniden dü-

zenlenerek yeni karşılaşılan duruma çözüm getirilmesi süreci,”olarak tanımlanmıştır. Problem çözme becerisi, 

bireyin karşısına çıkacak problemleri çözmek için gerekli olan beceriyi kapsar (Yetkin ve Başcan, 2008).

Eğitim bilimleri diğer bilimler gibi hızla önem kazanmakta ve ilerleme kaydetmektedir. Bu ilerleme ile bir-

likte eğitim bilimleri birçok probleme çözüm aramakta ve   bu problemlerin çözümünde eğitim sisteminin en 

temel girdilerinden olan öğretmen ve öğrenciye önemli roller düşmektedir.

Ülkemizde yenilenen programlarda öğrencilere kazandırılmak istenen en temel becerilerden biri de “prob-

lem çözme becerisi”dir (Karacaoğlu, 2011). Bu becerinin öğrencilere kazandırılmasında, öğretmenlere önemli 

roller düşmektedir. Bundan dolayı, öğretmenlerin problem çözme beceri düzeylerinin tespiti önem arz etmek-

tedir. Bu çalışmada da öğretmenlerin problem çözme becerileri bazı değişkenler açısından incelenmiştir.

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin problem çözme beceri düzeylerini bazı değişkenlere göre incele-

mektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki problemlere yanıt aranmıştır.

1. Öğretmenlerin problem çözme beceri düzeyleri arasında cinsiyetlerine göre anlamlı fark var mıdır?

2. Öğretmenlerin problem çözme beceri düzeyleri arasında branşlarına göre anlamlı fark var mıdır?

3. Öğretmenlerin problem çözme beceri düzeyleri arasında eğitim düzeylerine göre anlamlı fark var 

mıdır?

4. Öğretmenlerin problem çözme beceri düzeyleri arasında hizmet sürelerine göre anlamlı fark var mı-

dır?

Bu bölümde araştırmanın modeline, evren ve örneklemine, veri toplama aracına ve veri analizine yer ve-

rilmiştir.

Bu çalışma genel çalışma modelinde yapılmıştır. “Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir 

evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek 

ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir.” (Karasar, 2009:79).

Bu araştırmanın evrenini 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında Gaziantep il merkezinde görev yapan tüm öğ-

retmenler oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemini Gaziantep il merkezinden seçilen rastgele seçilen 159 (83 erkek, 76 kadın )  öğ-

retmen oluşturmaktadır.

Veri topla aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen tarafından 

geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner  (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” kul-

lanılmıştır.
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Problem Çözme Envanteri: Ölçek 14 olumsuz toplam 35 maddeden oluşan 6 likertli bir ölçektir. Puanlama 

esnasında 9, 22 ve 29. Maddeler puanlama dışı bırakılmıştır. Ölçek “aceleci yaklaşım” (13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 

30, 32), “düşünen yaklaşım” (18, 20, 31, 33, 35), “kaçıngan yaklaşım” (1, 2, 3, 4), “değerlendirici yaklaşım” (6, 7, 8), 

“kendine güvenli yaklaşım” (5, 23, 24, 27, 28, 34) ve “planlı yaklaşım” (10, 12,16, 19) olmak üzere 6 faktörden oluş-

maktadır. Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından adaptasyonu yapılan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı ,88 alt boyutları için ise ,59 ile ,78 arasında bulunmuştur. Bu araştırmada ise Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı ölçeğin tümü için ,86 ve alt boyutlar için ,66 ile ,76 arasında hesaplanmıştır.  Ölçekten alınan puanların 

yüksekliği, bireyin problem becerisi konusunda yetersizliğini gösterir.

Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi teknik-

leri kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizinde, sonucun anlamlı fark çıktığı durumlarda farkın kaynağını belirle-

mek için Post Hoc testlerinden LSD testi uygulanmıştır.

Verilerin analizi“SPSS 16.0” paket programı kullanılarak yapılmıştır.

Bu bölümde ilk olarak, araştırmaya katılan öğretmenlerin bazı değişkenlere göre dağılımı sunulmuştur. 

Araştırmaya 83 (%52,2) erkek ve 76 (%47,8) katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin branşa göre dağılımı 

incelendiğinde 61’nin (%38.4) sınıf öğretmeni ve 98’inin (%61,6) branş öğretmeni olduğu saptanmıştır. Öğret-

menlerin eğitim düzeylerine bakıldığında, 144 (%90,6) öğretmenin eğitim düzeyinin lisans ve 152 (%9,4) öğret-

menin ise lisansüstü öğrenime sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin hizmet süreleri “5 yıl ve daha 

az” 51 (%32,1), “6-10 yıl” 41 (%25,8), “11-15 yıl” 33 (20,8), “16-20 yıl” 17 (%10,7), “21 yıl ve fazla” 17 (%10,7) şeklinde 

dağılım göstermektedir.

Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin problem çözme envanterinden aldıkları 

puanların cinsiyetlerine ve branşlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı saptanmıştır. Buna karşın eğitim 

düzeyine göre “değerlendirici yaklaşım” boyutunda, hizmet süresine göre ise “aceleci yaklaşım” ve ”kendine gü-

venli yaklaşım” boyutlarında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur.

Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bazı özelliklerine ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde; erkek 

ve kadın öğretmenlerin sayılarının birbirine yakın olduğu yani cinsiyete göre dengeli bir şekilde da-

ğıldığı görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin sayısının branş öğretmenlerine göre daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğun eğitim düzeyi lisans düzeyinde-

dir. Hizmet süresine göre incelendiğinde ise araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlası 10 

yıl ve daha az hizmet süresine sahiptir.

2. Problem çözme envanterinden alınan puanlar arasında cinsiyet ve branş değişkenlerine göre anlamlı 

bir fark bulunmamıştır.

3. Eğitim düzeyine göre sadece envanterin “değerlendirici yaklaşım” alt boyutundan alınan puanlar an-

lamlı bir şekilde faklılaşmaktadır.

4. Hizmet süresine göre envanterin “aceleci yaklaşım” ve “kendine güvenli yaklaşım” alt boyutlarından 

alınan puanlar arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Problem çözme becerisi, Sınıf öğretmeni, Branş öğretmeni, Hizmet süresi
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Özet

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri, onların çalışma ortamlarında, okullarında başarıyla yürütülmesi gere-

ken, bireysel ve toplu olarak gerçekleştirilen süreçler olarak kabul edilir. Mesleki gelişimin literatürde birçok 

tanımı bulunmaktadır. Day’e (1999:4) göre mesleki gelişim sınıf içindeki eğitimin niteliğini artırmaya katkıda 

bulunacak, grup, okul ya da bireylere doğrudan veya dolaylı olarak yarar sağlayacak olan bilinçli ve planlı uy-

gulamaları ve tüm doğal öğrenme yaşantıları kapsayan bir kavramdır. Öğretmenlerin mesleki gelişimi ‘personel 

gelişimi’ ya da ‘hizmet içi eğitim’ kavramlarının ötesinde, bir bütün olarak kişisel gelişimin bir yönü olduğundan, 

öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlemelerine yardımcı olacak, uygulamalarına ve eğitimlerine yenilikçi bir bakış 

getirecek, bilgilerini artırmalarını ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacak resmi ve gayri resmi anlamları içerir 

(Hien, 2009:3). 

Mesleki gelişimin amacı(Blandford, 2000:4-5); öğretmenlere ve okullara-öğrenme örgütlerine çalıştıkları 

ortamda;

• Uygulamalarını geliştirmelerini ve uyarlamalarını,

• Toplu ya da bireysel olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için deneyimlerini, araştırmalarını ve 

uygulamalarını yansıtmalarını,

• Dış ajanslar ve okul çevresiyle, uygulayıcılar olarak etkileşim içerisinde olmalarını ve okulun mesleki 

yaşamına katkıda bulunmalarını,

• Uygulamaları devam ettirmek ve geliştirmek için en yeni mesleki düşünme yollarıyla bağlantılı ol-

malarını,

• Özellikle standartları yükseltmek için mesleki politikaya karşı eleştirel bir değerlendirme yapmalarını,

• Bilgi ve iletişim teknolojisi ve toplum hakkındaki bilgilerini artırmalarını sağlayacak anlayış, beceri ve 

yetenek edinimi ya da artırımı olarak özetlenebilir.

Danielson ve McGreal (2000) öğretmenlerin mesleki gelişimlerini yalnızca motivasyonlarının, farkındalık-

larının, hayallerinin değil, görev yaptıkları okulların politika ve uygulamalarının da etkilediğini öne sürmüşlerdir. 

Mesleki gelişimin amacı öğrencilerin öğrenmelerini artıracak ve bölgelerin misyonunu daha ileriye götürecek 

olan mesleki öğrenmeyi destekleyecek yapılandırılmış, destekleyici ve işbirlikçi bir çevre sağlamaktır. Bu yol tüm 

görevli personelin etkili bir öğretim için standartları karşılamak adına sürekli bir değerlendirme yapmalarını 

sağlayacaktır.Hien’e (2009:3) göre mesleki gelişim, öğrenme toplumunda, yaşam boyu öğrenmeyi takip etmek 

için tüm üyelerinin yeterliliklerini artırır. Eğitim ortamında, herhangi bir eğitim kurumunun gelişimi olarak yan-

sıyan mesleki gelişim, öğretmenlerin kariyerleri boyunca ve yaşam boyu öğrenmelerinde dönüm noktası haline 

gelmiştir. Mesleki gelişim farklı bakış açılarından değişik şekillerde tanımlanırken, hepsindeki ortak görüş mes-

leki gelişimin öğretmenlerin bildiklerini uygulamaları ya da artırmaları için bir fırsat veya onlar için gerekli olan, 

deneyimleriyle elde edecekleri ya da ortaya çıkaracakları fırsat olduğudur. 
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Öğretmenlerin eğitimli, bilinçli, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirebilmeleri için ken-

dilerini mesleki ve kişisel açıdan sürekli bir şekilde geliştiren, yenilikleri ve öğrenme olanaklarını takip eden, 

araştıran ve öz değerlendirme yaparak yansıtıcı düşünebilen bireyler olmaları gereklidir. Bu bağlamda, bu araş-

tırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine katılımının, 

mesleki gelişime yönelik tutumları ve iş doyumları ile ilişkinin incelenmesidir.

Çalışmada veriler betimsel yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, çalışma 

evreni içinde yer alan 16 ilköğretim okulunda görev yapan 240 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmanın verileri üç 

farklı ölçme aracıyla elde edilmiştir. Bunlardan ilki; OECD’nin uygulamış olduğu öğretmenlerin mesleki gelişim 

etkinliklerine katılım durumlarını ortaya koymayı amaçlayan TALIS (Teachingand Learning International Survey) 

raporunda kullanılan ankettir. Çalışmada kullanılan ikinci ölçme aracı, öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik 

tutumlarını belirlemeye ilişkin Torff , Sessions ve Brynes’ın (2005) geliştirdiği oldukları TAP (TeachersAttitudesA-

bout Professional Development) tutum ölçeğidir. Üçüncü ölçme aracı ise öğretmenlerin mesleki iş doyumlarını 

ortaya koymak üzere Şahin (1999) tarafından geliştirilen “İş Doyum Ölçeği”dir. Kullanılan ölçme araçları için ayrı-

ca geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart 

sapma ve Pearson Momentler Çarpımı korelasyon analizi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, mesleki gelişim etkinlikleri içinde genel olarak en fazla “eğitim konfe-

ransları veya seminerleri” ve “kurslar/çalıştaylar” etkinliklerine katılım gösterdikleri görülmüştür. Bu etkinlikler 

dışında öğretmenlerin bireysel ya da grup çalışması yapma, meslektaşlara rehberlik etme, gözlemleme ya da yetiş-

tirme etkinliklerine katılımlarının kısmen daha düşük düzeyde ve diploma ya da sertifika programlarına katılım-

larının ise çok düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.

Öğretmenlerin katıldıkları mesleki gelişim etkinliklerinin mesleki yaşamları ve yaptıkları öğretim üzerinde 

en fazla etkili olduğuna inanılan etkinlik “mesleki konularda bireysel ya da ortak çalışma yapma” olmuştur.

Araştırmada elde edilen sonuçlardan biri de, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarına yönelik genel 

olarak karasız bir tutuma sahip olmalarıdır. Öğretmeler mesleki gelişim çalışmalarının yeni öğretim, yöntem ve 

materyalleri geliştirmelerine yardımcı olduğuna büyük ölçüde katılmakta, ancak mesleki gelişim çalışmalarının 

zaman harcamaya değer çalışmalar olduğu, bu çalışmalar sayesinde kendilerini geliştirdikleri ve yaptıkları öğre-

tim üzerinde etkili olduğu konusunda genel olarak kararsız kalmışlardır. 

Çalışmada, öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerinden meslektaşlara rehberlik etme, gözlemleme ve 

yetiştirme etkinliğine katılımlarıyla mesleki gelişim çalışmalarına yönelik tutumları arasında pozitif yönde bir 

ilişki bulunmuştur.

Araştırmada öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine katılım durumları ile iş doyumları arasında; “öğ-

retmenlerden meslektaşlara rehberlik etme, gözlemleme ve yetiştirme” etkinliğine katılanların iş doyumu bo-

yutlarından “işin kendisi” ve “başarı, saygınlık, tanınma” boyutlarında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır

Anahtar sözcükler: Öğretmen,  mesleki gelişim, mesleki gelişime yönelik tutum, mesleki (iş) doyum
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Özet

Eğitimin niteliğinin artırılmasında, öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde kazandırılan yeterliklerin 

etkisi büyüktür (Rıza ve Hamurcu, 2000). Hizmet öncesi eğitim programları öğretmen adaylarının meslekleri için 

gerekli bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını amaçlamaktadır.

Hizmet öncesi eğitimde üç boyut bulunmaktadır. Birinci boyut; genel kültür ile ilgili yetenekleri geliştirmeyi 

amaçlayan genel eğitim boyutudur. Genel kültür dersleri öğrencileri iyi bir vatandaş olarak yetiştirmenin yanında 

mesleğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İkincisi; öğretimin yapılacağı alanın içeriği ile 

ilgili bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandıran alan kültürüdür. Üçüncüsü ise; eğitim bilimlerinin kuramsal ve 

uygulamalı yönü ile ilgili öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazandıran ve kime, niçin, ne derece ve 

nasıl öğretilecek sorularının cevaplarını bilimsel şekilde veren meslek boyutudur Hizmet öncesi eğitimde meslek 

bilgisi dersleri kapsamında öğretmenlik uygulamalarının çok önemli bir yeri vardır; çünkü kuramsal bilgiler öğ-

retmen adayları için ancak uygulama etkinlikleri sırasında anlamlı bir hale gelmektedir (Küçükahmet, 1976; Akt. 

Severcan, 2007). Çünkü bir işin teorisini bilmek, onu etkinlikle yapabilmek anlamına gelmemektedir. 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından teoriyi uygulamaya aktarılmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 1998-1999 öğretim yılında, eğitim fakültelerinde gerçekleştirdiği yeniden yapılanma prog-

ramının en önemli parçalarından biri olan fakülte-okul işbirliği programı bunlar arasında gösterilebilir. (YÖK, 

1998a). Bu kapsamda Amerika ve İngiltere’de uygulanan öğretmen eğitim programları incelenerek, Türkiye’de 

eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının okullarda daha fazla pratik yapmaları sağlanmış ve 

bu süreçte yapılan çalışmalar düzenli ve sistematik bir biçimde gözlemlenerek değerlendirme yoluna gidilmiştir 

(YÖK, 1999). Bu süreçte yer alan Öğretmenlik Uygulaması öğretmen yetiştirme programlarının en önemli dersle-

rinden biridir (YÖK, 1998a).

Öğretmenlik Uygulaması dersi, 14 haftalık (minimum 12 haftalık) bir program çerçevesinde, her hafta iki 

saati fakülte seminer, altı saati uygulama Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarında gerçekleştirilecek olan, öğ-

retmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin etkinliklerde bulunarak, hizmet öncesi mesleğe ilişkin beceri 

ve deneyim kazandıkları, görüş ve kanaat oluşturdukları beş kredilik bir derstir. Bu uygulamalar aday öğret-

menlerin hem derslerinde edindikleri bilgileri uygulamaya dökmelerini hem de yeni mesleki bilgi ve beceriler 

kazanmalarını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Bu bilgiler ışığında öğretmenlik uygulaması dersin amacı, “öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

daha iyi hazırlanmalarını, öğrenim süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği 

ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği 

kazanmalarını” sağlamaktır (Tebliğler Dergisi, 1998, s.1).

Birçok eğitimci öğretmen adaylarının mesleki gelişiminde rehber öğretmenlerin önemli bir rol oynadığını 

vurgulamaktadır (Zeichner, 1995; Schwille, 2008; Hobson, 2002; Ekizer, 2006). Araştırmalar öğretmenlik mesleği-

nin nasıl yapıldığının öğrenilmesi açısından öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının eğitiminde 

çok önemli olduğunu ifade etmektedir (Ben-Peretz, 2001; Tang, 2003; Akt. Yılmaz, 2011). Yurtdışında yapılan 

çalışmalar uygulama okullarında yapılan öğretmenlik uygulamalarının öğretmen eğitimi ve gelişimi üzerinde 

pozitif katkısını ortaya koymaktadır (Beck & Kosnik, 2002; Brooks, 2006; Burton, 1998; Akt. Yılmaz, 2011). Şişman 
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ve Acat (2003) yaptıkları araştırmada da öğretmenlik uygulamalarının, öğretmen adaylarının öğretmenlik mes-

leğine karşı algılarında olumlu yönde bir farklılaşma oluşturduğunu ortaya koymuşlardır.

Öğretmenlik uygulaması süreci, öğretmen adaylarının alan bilgisi, meslek bilgisi, genel kültür ve yetenek 

bakımından yeterliğinin somut göstergesi konumundadır. Bu nedenle Paker’e (2005) göre öğretmenlik uygu-

laması, fakülte-okul işbirliği çerçevesinde öğretmen adaylarının okullarda yaptıkları son çalışma olarak eğitim 

programının bir parçası haline gelmiştir (Akt: Yeşilyurt ve Semerci, 2011). 

Flawers’a göre de, eğitimde uygulama çalışmalarının öğretmen adaylarına birçok yönden katkısı söz konu-

sudur. Flawers bu katkıları üç alanda toplamıştır (Akt: Alkan, 1987a). 

1. Kuramı uygulama olanağı sağlama, 

2. Çalışmalarını yöneltmek için öğrenciye ihtiyaçlarını ve eksikliklerini görmesi konusunda yardım etme, 

3. Gerçek öğretme-öğrenme durumunu yönetirken öğrenci ile çalışma olanağı sağlamak ve etkin bi-

çimde fonksiyonel olma kabiliyeti geliştirmesidir.

Flavers’ın belirlediği başlıklardan da anlaşılacağı gibi öğretmenlik uygulaması ile öğretmen adayları, öğ-

rencilikten başkalarına bir şeyler öğretme sorumluluğunu üstlendikleri öğretmenliğe geçiş sağlayacak dene-

yimler kazanırlar (Conderman, Morin ve Stephens, 2005). Bu nedenle, alana dayalı deneyimler, her zaman için 

öğretmen yetiştiren programların vazgeçilmez bir parçası olmuştur (Henry, 1989).

Eğitim fakültelerinde uygulamaya konan bu sistemin içerisinde yer alan kişilerce sürekli değerlendirilmesi, 

eksik veya aksayan yönlerinin tespit edilerek geliştirilmesi, uzun vadede bu programın başarısı için önem teşkil 

etmektedir (İstanbul Politikalar Merkezi, 2005; Akt: Eraslan, 2009).

Bu bilgiler ışığında “öğretmenlik uygulaması dersinin, derste görevli kişiler (öğretmen adayı, uygulama 

öğretmeni, uygulama öğretim üyesi,) açısından işlevselliği nedir?” sorusu önemli bir problemdir. Araştırmamızın 

amacı öğretmenlik uygulaması dersinde görevli kişilerin dersin hedefl erine ne kadar ulaştıklarını düşündükleri 

belirleyerek dersin işlevselliği hakkında yorum yapabilmektir.

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. İlgili literatürden yararlanılarak kuramsal temeller oluştu-

rulmuştur. Verilerin toplanması için, araştırmacılar tarafından Öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu 

ve Ulusal Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri” kitapçığı ile program 

geliştirme alanında çalışan ve öğretmenlik uygulaması dersinde görev almış öğretim üyelerinin görüşlerinden 

yararlanılarak hazırlanmış olan “Öğretmenlik Uygulaması Anketi” kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmakta-

dır. Anketin “Genel Bilgiler” bölümü derste görevli her kişi için farklı olarak hazırlanmış olup “Öğretmenlik Uygu-

lamasının İşlevselliği” bölümü yer almaktadır. 

Araştırmanının evrenini Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2011-2012 öğretim bahar yarıyılı son sınıf öğ-

rencileri ile Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve Muğla il merkezinde 2011-2012 eğitim-öğre-

tim yarıyılında görev yapmakta olan ilköğretim öğretmenleri oluştururken örneklemini, uygun örnekleme yön-

temiyle belirlenen öğrenci, öğretim üyesi ve öğretmen grupları oluşturmaktadır. Araştırmada ulaşılan bulgular, 

SPSS14 ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde; yüzde, frekans, vb. istatistik teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğretmen adaylarından 36 kişi (%29,5) mesleki yeter-

lilikleri kazandırmada öğretmenlik uygulaması dersini en önemli ders olarak görmüşlerdir. Öğretmen adayları 

uygulama okullarında yaptıkları çalışmalarla ilgili raporlarını her hafta 67 kişi (%54,9) uygulama öğretmenine, 

58 kişi (%47,5) öğretim elemanına ilettikleri belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 20 kişi (%58,8) 

kendilerine iletilen raporlar hakkında dönütleri belli bir süre aralığı gözetmeksizin, düzensiz olarak verdikleri 

belirlenmiştir. Öğretim üyelerinin ise her hafta düzenli olarak dönütte bulundukları belirlenmiştir. 

Araştırmada, öğretmenlik uygulaması dersinin en önemli problemi araştırmamıza katılan öğrencilere göre 

“uygulama okulunda öğretmen olarak benimsenmemek”, uygulama öğretmenlerine göre “dersin öğrenciler 

tarafından önemsenmemesi”, öğretim üyelerine göre ise “uygulama okulundaki uygulama öğretmeni ve öğ-

retmen adayı arasındaki iletişim problemleri” olarak belirlenmiştir. Öğretmenlik uygulaması için en çok getiri-
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len çözüm önerileri ise öğretmen aylarına göre “uygulama süresinin arttırılması”, uygulama öğretmenine göre 

“öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersi hakkında bilgilendirilmesi”, öğretim üyelerine göre ise “öğretmenlik 

uygulaması dersinin bu alana uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmesini sağlamak” olarak belirlenmiştir.

Öğretmenlik uygulaması dersi meslek yeterliliklerini kazandırması açısından öğretmen adayları tarafından 

“orta”, uygulama öğretmenleri tarafından “yüksek”, öğretim üyeleri tarafından “orta” düzeyde işlevsel olarak gö-

rüldüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştirme programı, Öğretmenlik uygulaması dersi; Öğretmen adayı.
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Özet

Çağdaş dünya sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ani ve hızlı değişim süreci ile tanımlanmaya 

başlanmıştır ve bu ani ve hızlı değişim sürecinin sonucunda bilgi, ülkeler tarafından ekonomi, sanayi gibi bir güç 

olarak kullanılarak, çeşitlendirilerek ve yaygınlaştırılarak kullanılmaktadır (Balay, 2004). Ayrıca günümüzde gücü 

oluşturacak temel dinamik ne dünün toplumundaki toprak ne de sanayi toplumundaki teknolojidir. Günün şe-

killenmesinde en önemli kaynak “bilgi”dir  (Numanoğlu, 1999). Bilginin temeli okullarda oluşmaktadır. Okullar 

doğrudan ve dolaylı olarak toplumları etkilemektedir. Bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerleyen ülkelere en 

büyük destek üniversitelerden gelmektedir. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması, yaygınlaşması, bilgiye kolay ula-

şımın mümkün olması, zaman, mekân ve mesafe algılamalarını değiştirmiştir (Balay,2004) . Ancak bu değişimin 

olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de görülmektedir. Küresel dünya da bilgi paylaşımı artarken kurum içinde 

paylaşımlar rekabetle birlikte azalmış, teknolojinin her gün yenilenmesi sahip olunanları zayıfl atmıştır. Bu ve 

bunun gibi sebepler bilginin üretildiği, yaygınlaştırıldığı yerler olan üniversitelerinin rolünü etkilemektedir. Gü-

nümüzde üniversitelerin üç fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bilgiyi vermek ve uygulamak, ikincisi 

eğitimi  desteklemek ve güçlendirmek, üçüncüsü ise bilgiyi oluşturmaya ve araştırmaya odaklanmak ile toplu-

ma hizmet etmektir ( Hong, Xuezhu, ve Ke, 2007). 

Bu çalışmanın amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin, bilgiye ulaşma, kullanma, geliş-

tirme ve paylaşma konularında, nasıl bir kültür oluşturduğunu öğretim elemanlarının görüşlerine dayanarak 

belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretim elemanlarının örgütsel bilgi kültürü ile ilgili görüşleri nelerdir? 

2. Öğretim elemanlarının görüşleri bağımsız değişkenlere (Cinsiyet, Unvan,  Bölüm,  Kıdem) göre fark-

lılaşmakta mıdır?

Bu çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2011–2012 eğitim-öğretim yılın-

da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli toplam 147 öğretim elemanı (profesör, doçent, 

yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman) oluşturmaktadır. Çalışma tüm öğretim ele-

manlarına uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde doldurularak geri dönen ölçek sayısı 111’dir.  

Bu araştırmada öğretim elemanlarının örgütsel bilgi kültürü düzeylerini belirleyebilmek için Tunç ve Ba-

şaran (2004) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bilgi Kültürü Ölçeği” kullanılmış ve bu ölçme aracının güvenirliği 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada da güvenirlik katsayısı 0,96 olarak 

hesaplanmıştır. Katılımcılar beşli Likert tipi ölçek üzerinde; “(1) Hiç katılmıyorum; (2) Az katılıyorum; (3) Orta 

derecede katılıyorum; (4) Çok katılıyorum; (5) Tamamen katılıyorum” seçeneklerini kullanarak ölçme aracını 

yanıtlamaktadırlar.  Ölçek 38 maddeden oluşmaktadır ve ölçekten toplam puan elde edilebilmektedir. Yüksek 

puan öğretim elemanlarının çalıştıkları fakültelerin örgütsel bilgi kültürünü olumlu yönde algıladıklarını; puanın 

düşmesi ise algılamanın olumsuz yönde olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 190; 

en düşük puan ise 38’dir. 

Araştırma problemine göre elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların 46’sı (%41) kadın, 65’i (%58) erkektir. Unvanlarına göre incelendiğinde, 72’sinin (%64,8) 

öğretim üyesi (profesör, doçent, yardımcı doçent); 39’unun (%35,2) diğer öğretim elemanlarından (öğretim 

görevlisi, araştırma görevlisi, okutman,) oluştuğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların 18’nin (%16,2) eğitim 

bilimleri, 31’nin (%27,9) ilköğretim, 8’nin (%7,2), 12’sinin (%10,8) Türkçe, 7’sinin (%6,3) İngilizce Öğretmenliği, 

24’ünün(21,6)Güzel Sanatlar,4’ünün (%3,6)  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 4’ünün (%3,6)  Ortaöğretim 

Sosyal ile Fen ve Matematik Alanlar ve 3’ünün (%2,7) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği bölüm-
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lerinden olduğu görülmektedir. Katılımcıların kıdemlerine göre dağılımları incelendiğinde ise 11’nin (%9,9) 1-5 

yıl; 26’sının (%23,4) 6-10 yıl; 23’ünün (%20,7) 11-15 yıl; ve 51’inin (%45,9) 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduğu 

görülmektedir. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde en olumlu durumlar, fakültedeki, öğretim elemanları 

etik sınırlar içinde, istedikleri konuda araştırma ve yayın yapabilirler (m16,  X =3,82), fakülte öğretim elemanları, 

kendilerinden daha düşük unvan ya da kıdeme sahip olanların bilgi üretmelerini ve paylaşmalarını kısıtlayıp, 

engellemez(m4,  X =3,51),  Fakültede, geçmişte örnek alınabilecek başarılı çalışmalar yapılmıştır  (m19,  X =3,73), 

Fakültenin bilgi üretme kapasitesi zamanla gelişmektedir (m27, X=3,45) ve Fakültedeki öğretim elemanları, 

alanlarıyla ilgili seminer, konferans, sempozyum, kongre vb bilimsel etkinliklere katılır  (m6,  X=3,72). Yönetici-

lerin öğretim elemanlarını yayın yapmada serbest bırakması ve teşvik etmesi ile geçmişte iyi örneklerin olması 

fakültede bilgi kültürünün oluşturulması açısından önemli bir faktör olarak düşünülebilir. Ayrıca Tang ve Cham-

berlain (2003) yaptıkları araştırmada, öğretim elemanlarının desteklendikleri ortamlarda akademik etkinlikle-

rin üst düzeye çıktığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu da öğretim elemanlarının alanları ile ilgili bilimsel gelişmeleri 

izlediklerinin göstergesidir. Bu olumlu bir durum olarak görülebilir. Gillespie, Walsh, Winefield, Dua ve Stough 

(2001) yaptıkları araştırmalarında bilimsel etkinliklere katılamamanın öğretim elemanlarında, gelişmelerden ha-

berdar olamama kaygısı yaratarak stres düzeyini arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. 

Fakültede bilgi paylaşımını özendiren bir örgüt kültürü vardır (m32, X =2,77), fakültede ulaşılan bilgiler 

fakültedeki diğer birey ve gruplarla paylaşılır  (m36, X =2,38), fakülte, tüm işgörenleri ve öğrencileriyle birlikte 

bir bütün olarak bilgi toplumu (bilginin sürekli geliştirildiği, kullanıldığı, paylaşıldığı toplum) özelliğine sahiptir 

(m37, X =2,52) maddelerine verilen cevaplar az katılıyorum da yığılmıştır. Bu da fakültede bilgi paylaşımının ve 

paylaşım kültürünün zayıf olduğu söylenebilir. Bu bulgu Tunç ve Çelikkaleli (2005)’nin çalışması ile paralellik 

göstermektedir. Yeniçeri ve Demirel (2007) Çalışmalarında bilgi paylaşımının olmamasının nedenlerini örgüt 

içi iletişimin zayıf olması, mevcut kaynakların yetersiz olması, kişisel engeller (değişime karşı direnme, dinleme 

isteksizliği, güç kaybı korkusu, güven yetersizliği…), bürokrasiyi saymaktadır.

 Örgütsel bilgi kültürü konusunda öğretim elemanlarının görüşleri cinsiyete (U=1373,5; p<0,05) göre 

farklılaşmamaktadır. Sıra ortalamaları dikkate alındığında kadın öğretim elemanlarının (Sıra Ortalaması=58,64); 

erkek öğretim elemanlarına (Sıra Ortalaması=54,13) göre daha olumlu görüşlere sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Kruskal Wallis  H-testi analiz sonuçlarına göre, öğretim elemanlarının örgütsel bilgi kültürü konusundaki 

görüşleri unvanlarına (χ²
(4)

=2,091; p>0,05), görev yaptıkları bölüme (χ²
(8)

=5,862; p>0,05) ve kıdem düzeylerine 

göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (χ²
(3)

=3,294; p>0,05). Bu bulgu dört farklı kıdem düzeyinin, örgütsel 

bilgi kültürü konusundaki görüşleri aynı derecede etkilediği biçiminde yorumlanabilir.

Günümüzde rekabetçi çevre koşullarına cevap verebilmesi için Örgütler küreselleşme ve diğer bir çok 

faktörden dolayı içinde bulundukları sektörlerdeki değişime etkili bir şekilde cevap vermek zorundadırlar. Bu 

kapsamda üniversiteler ülkenin geleceğini oluşturacak bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynadıkları için 

yüksek öğretim kurumları olarak işgörenlerinin motivasyonlarının yüksek olmasını sağlamak durumundadırlar. 

Bunun bir sonucu olarak da kendi iç yapılarında daha çok öğrenmeye odaklı olmaları gerekmektedir (Akhtar, 

Arif, Rubi, ve  Naveed, 2011). İş görenleri öğrenmeye odaklı olmaları aynı zamanda görev yaptıkları kurumların-

da bilgi kültürünün oluşmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nin, bilgiye ulaşma, kullanma, geliştirme ve paylaşma konularında, nasıl bir kültür oluşturduğu-

nu öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesidir.

Bu amaç doğrultusunda elde edilen sonuçlar şunlardır:

1. Öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını yayına dönüştürmeleri ve çeşitli bilimsel etkinlikler-

de sunmaları konusunda desteklenmesi, fakültedeki bu tür çabaları artırabilecektir. Bir diğer sonuca 

göre fakültedeki öğretim elemanları, alanlarında bilimsel bilgi birikimine katkı yapacak yeterliktedir-

ler ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirmektedirler. 
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2. Fakültenin bilgi üretme misyonu tüm idari ve akademik işgörenlerle paylaşıldığı, fakültede, alanla 

ilgili, varolan sorunları çözmeye yönelik araştırmaların yapıldığı,  fakültenin başarısının, yeni bilgilerin 

üretimine bağlı olduğu kabul edildiği,   fakültede yeni düşünce ve anlayışlara saygı gösterildiği, fakül-

tedeki öğretim elemanları, eğitimsel etkinliklerde yeni bilgi ve teknolojileri kullandıkları,  fakültede 

yeni düşünce ve anlayışlara saygı gösterildiği, fakültede bilgi üreten bireyler ödüllendirildiği, fakülte-

de, öğretim elemanları varolan bilgi birikimini geliştirecek ve yenilerini ekleyecek nitelikte çalışmalar 

orta düzeyde yapıldığı görülmektedir. Bunun sebebinin de üniversitelerin rekabetçi bir ortam olması 

ve rekabet gerekliliği olarak söylenebilir.

3. Örgütsel bilgi kültürü konusunda öğretim elemanlarının görüşleri cinsiyetlerine, unvanlarına, görev 

yaptıkları bölüme ve kıdem düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Bu da öğretim 

elemanlarının aynı yönde düşündüklerini göstermektedir.

Bu bulgular ışığında aşağıdakiler önerilebilir:

1. Öğretim elemanları arasındaki iletişimi artırmak amacı ile ortak bilimsel ve sosyal etkinliklerin düzen-

lenmesi yararlı olacaktır. 

2. Öğretim elemanları arasında iletişim ve ilişkilerin gelişmesi, dayanışmayı ve işbirliğini arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler : Bilgi Kültürü, Örgüt, Öğretim Elemanı
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Özet:

Örtük program alan yazında yazarlar tarafından farklı biçimlerde tanımlanmakla birlikte, ortak nokta örtük 

programın resmi programda belirtilen amaç ve faaliyetlerin dışında, öğrencilerin ulaşmalarının istendiği, açıkça 

belirtilmemiş, yazılı olmayan, öğrenme - öğretme süreci içerisinde ortaya çıkan bilgi, fikir ve uygulamalarını 

kapsar (Gordon, 1982; Jackson, 1968; Martin, 1976; Snyder, 1971; akt, Yüksel, 2007).

Öğretmen adaylarının eğitiminde resmi programın yanında örtük program da oldukça etkili bir unsurdur. 

Resmi programda yazılı olmayan ama öğretim elemanlarının sergiledikleri davranışlar, öğretmen adaylarının 

ideal nitelikleri kazanmasında önemli bir yeresahiptir.

Öğretmen adaylarına resmi ve örtük program vasıtasıyla öğretmenlik meslek bilgisiyle ilgili bir takım me-

sajlar gönderilmektedir ve bu resmi programın mesajlarıyla örtük programın mesajları arasında tezatlar vardır. 

Örnek olarak öğretimde aktif yöntemleri kullanılmasının gerektiği belirtilmekle birlikte eğitim fakültelerinde 

bu yöntemlere yer verilmemekte ve uygulanmasının çok zor olduğu yönünde mesajlar verilmektedir (Yüksel, 

2007). Bu mesajlar öğretmen adaylarının uyguladıkları öğretim süreçlerinde aktif yöntemleri uygulamada is-

teksizliğe neden olabilir. Yine eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının bireysel farklılıkları çok fazla dikkate 

alınmamakta; ancak öğretimin bireyselleştirilmesi doğrultusunda öğretmen adaylarından öğretmenlik hayat-

larında bireysel farklılıklara dikkat etmeleri istenmektedir.  Bu çelişkili durumda da örtük mesajların olumsuz 

etkileri sürece yansıyabilir. 

Öğretim programında yer alan standart öğretim etkinliklerinin yanında öğretim elemanlarının kullandığı 

dil, jest-mimik veya standart olmayan öğretim etkinlikleri öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi kap-

samındaki ideal nitelikleri kazandırmada oldukça etkili olduğu söylenebilir (Tuncel, 2008). Özellikle yükseköğ-

retimde örtük program kapsamında yer alan faaliyetler resmi olarak belirtilmiş ve öğretim programlarında yer 

alanlar kadar önemli ve etkilidir (Margolis, 2001).

Paykoç (2007) örtük programı, duyuşsal gelişimin ve değerlerin doğal sürecini destekleyen önemli bir alan 

olarak görmektedir. Bu nedenle eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğretmenlik meslek bilgisini ak-

tarmanın yanında, öğretmenlik mesleğinin duyuşsal özelliklerini ve değerlerini kazandırma da önemli bir görevi 

vardır. Bu görevi yerine getirirken de öğretmen adaylarına iyi birer model olmak durumunda olan öğretim ele-

manları bu görevlerini daha çok örtük program kapsamında yerine getirmektedirler. 

Bu nedenle öğretmen adaylarının ideal niteliklere sahip olmasında yazılı programdan kazandıkları bece-

rilerin yanında örtük programdan kazandıkları becerilerin de etkililiğinin belirlenmesi bir gereklilik olarak gö-

rülmektedir.

Bu araştırmanın amacı örtük programın öğretmenlik meslek bilgisi kapsamındaki ideal nitelikleri kazandır-

madaki etkililiğini belirlemektir. Araştırmanın amacına yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğretmenlik meslek bilgisi açısından ideal bir öğretmenin sahip olması gereken niteliklere ilişkin öğ-

retmen adaylarının görüşleri nelerdir?

2. Öğretmenlik meslek bilgisi açısından sahip oldukları ideal öğretmen niteliklerine ilişkin öğretmen 

adaylarının görüşleri nelerdir?
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3. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerindeki örtük programın öğretmenlik meslek bilgisi kapsamındaki 

ideal öğretmen niteliklerini kazandırmasındaki etkililiğineilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ne-

lerdir?

4. Öğretim elemanlarının örtük program kapsamında sergilediği davranışların öğretmenlik meslek bil-

gisi kapsamındaki ideal öğretmen niteliklerine uygunluğuna ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri 

nelerdir?

5. Öğretim elemanlarının örtük program kapsamında sergilediği davranışların, öğretmenlik meslek bil-

gisi kapsamındaki ideal öğretmen niteliklerini kazandırmasındaki etkililiğine ilişin öğretmen adayla-

rının görüşleri nelerdir?

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi 

gibi nitel veri toplama yöntemleriyle algıların ve olayların doğal ortamlarında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışmada 

nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmasının desenlerinden ise iç içe geç-

miş tek durum deseni tercih edilmiştir. İç içe geçmiş tek durum deseni, tek bir durum içinde birden fazla analiz 

biriminin ya da birden fazla alt tabakanın bulunduğu durumlarda kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

Bu araştırmada 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde 

ilköğretim öğretmenliği bölümü kapsamındaki branşların 4.sınıfl arında öğrenim gören öğretmen adaylarıyla 

gerçekleştirilmiş, veri toplama aracının uygulanacağı öğretmen adaylarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi benimsenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesinin amacı 

göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin 

çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (RitchieandLewis, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çerçevede 

Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmen-

liği bölümlerinde 3’er öğrenci olmak üzere toplam 12 öğretmen adayından veri toplanmıştır. 

Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda çoğunlukla genellenebilir-

lik amaçlanmadığından geniş sayıda örnekleme ulaşma kaygısı yoktur. Amaç, görüşülen kişilerin anlam dünya-

larını ne yorumlamalarını ortaya çıkarmaktadır (Kuş, 2007). Görüşme formunun hazırlanmasında ilkeler temele 

alınmıştır (Yıldırım ve Şimşek 2006; Kuş, 2007; Berg, 2001). Öncelikle araştırmanın amacına yönelik olarak kulla-

nılabilecek sorular listelenmiş, daha sonra ise bu sorular içerisinden araştırmanın alt problemlerine en iyi hizmet 

edilecek sorular seçilmiştir. Soruların açık ve anlaşılır olarak ifade edilmesine, yönlendirici olmamasına dikkat 

edilmiştir. Taslak görüşme formu uzman görüşlerine sunularak dönüt ve düzeltmeler çerçevesinde biçimlen-

dirilmiştir. Taslak görüşme formu araştırma kapsamı dışında bir grup öğretmen adayına inceletilerek soruların 

işlerliği ve amaca hizmet edebilirliği açılarından test edilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılarak araştırma amacı 

için kullanılabilir nitelikte bir görüşme formu elde edilmiştir. 

Araştırmanın verileri 2011 – 2012 öğretim yılının bahar döneminde toplanmıştır. Araştırmanın çalışma gru-

bunu oluşturan öğretmen adaylarından veriler bire bir yapılan görüşmelerle toplanmıştır ve görüşülen kişinin 

izni ile ses kayıt cihazı kullanılarak veriler kayıt altına alınmıştır.  Ses kaydı ile elde edilen verilerin çözümlemesi 

yapılmış, çözümleme sonrasında elde edilen verilerin analizinde betimsel yaklaşım kullanılmıştır. Betimsel yak-

laşım ile analiz edilen veriler temalara göre gruplanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler “genel öğretmen 

davranışları ve iletişim”, “dersin giriş bölümündeki davranışlar”, “dersin gelişme bölümündeki davranışlar” ve 

“dersin sonuç bölümündeki davranışlar” olmak üzere 4 ana kategoride incelenmiştir. Çözümlenen veriler ay-

nen alıntılarla desteklenerek yorumlanmıştır. Verilerin yorumlanması sürecinde görüşler arasındaki benzerlik ve 

farklılıklara dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örtük program, öğretmen adayı, ideal öğretmen nitelikleri.
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Özet

Yaşam boyu süren eğitim süreci, bu alanda çalışanlar tarafından farklı tanımlarla bezendirilmiştir. Eğitimin 

geniş bir yelpazeye yayılması, bilim adamları tarafından bu yelpazenin değişik açılardan görülmesi durumu, 

eğitimin değişik tanımlarının oluşturulmasına yol açmıştır. Bireyin yaşamında başarılı olabilmesi, almış olduğu 

eğitimin niteliği ile paralellik gösterdiğinden günbegün eğitime verilen önem artmaktadır. Eğitim sürecinin ve-

rimliliği ve etkililiği düşünüldüğünde de bu sürecin içinde barındırdığı nitelik sorununu karşımıza çıkarmakta-

dır. Bireyin doğuştan getirmiş olduğu potansiyelin keşfedilerek bu potansiyelinin ulaşılabilecek en üst düzeye 

çıkarılması şeklinde ifade edilebilecek eğitim sürecinin niteliği, sürecin içinde barındırdığı tüm alt sistemlerin 

aralarında koordineli ve nitelikli olarak etkileşimine bağlı olacaktır. Eğitim sürecinde kalitenin istendik düzeye 

gelebilmesi için, süreci etkileyen ve bu süreçten etkilenen paydaşların ortak paydada buluşmaları gerekmek-

tedir. Ortak paydada yaratılacak değerlerin de bu süreçteki bütün kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından benim-

senmesi, sahiplenilmesi ve düzenli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bireyin tüm eğitim yaşantısının te-

melleri ilköğretim düzeyinde atılmaktadır. Bu bağlamda ister rehber isterse model olarak görülsün öğretmenin 

sorumluluğu oldukça fazladır. Öğretmenin niteliği, çeşitli yeterlilikleri, alan bilgisi, genel kültürü ve pedagojik 

formasyonu öğretimin etkililiğini ve öğrenmenin verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Eğitimin mihenk taşı 

olan bu düzeyde öğretmenin niteliksizliğinden kaynaklanan sorunların öğrenen üzerindeki etkileri daha son-

raki yıllarda ya telafi edilememekte ya da çok zor telafi edilmektedir.  Eğer hizmet öncesinde öğretmen adayı 

yeterli niteliklere sahip olarak yetişmez ya da yetiştirilemezse hizmete başladığında da kendisinden beklenen 

başarı gerçekleştiremeyeceği açıktır. 

Bilimsel, teknolojik açılardan çok hızlı bir değişim ve gelişim sürecinde olan tüm dünyada var olan gelişme-

ler programlara da yansıtılmalıdır. Program geliştirme çalışmaları ile bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeler 

programlara yansıtılmalıdır. 

Eğitim programı ile program geliştirme arasında büyük bir bağ vardır. Program geliştirmeyi, eğitim prog-

ramının hedef, içerik öğrenme ve öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler 

bütünü olarak tanımlamıştır. Sınıf öğretmenlerinin program geliştirme basamaklarını çok iyi kavramaları 

gerekmektedir (Demirel,2004:3). 

Bir eğitim programı örgencilerin okulun kontrolü altında kazandığı sınıf içi ve sınıf dışı tecrübelerin tama-

mını kapsamaktadır. Eğitim programının temel ögelerini de programın amaçları, içeriği,, öğrenme-öğret-

me süreçleri ve değerlendirme oluşturmaktadır. Ancak eğitim programının doğrudan kalitesini etkileyen 

çeşitli faktörlerin de tasarlanan amaçların gerçekleştirilmesi açısından ihmal edilmemesi gerekmektedir. 

bu faktörler arasında başlıcaları öğretmen, öğrenci, çevre, fiziki imkanlar ve kurumun iklimi olarak belirlen-

mektedir (Kısakürek ,1983:217).

Öğretmenler, okullarda öğretim programlarını temel alarak öğrencilere planlanmış ve düzenlenmiş yaşan-

tılar sayesinde gerekli bilgi, beceri, değer ve tutumları kazandırmaya çalışırlar. Öğretim programlarında 

öğrencilere kazandırılmak istenilen öğrenim yaşantılarının tümü bulunup, her ders için kazanımlar ayrıntılı 

olarak belirtilmiştir (Ertürk, 1972).

Eğitim programın doğrudan kalitesini etkileyen öğretmenin elindeki programı tam ve doğru olarak uygu-

lamaya dökebilmesi ve programın gerekliliklerini yerine getirebilmesi için hedef, içerik, eğitim durumları 

ve değerlendirme çok iyi öğrenmesi ve bu ögeleri de programı uygularken kullanabilmesi gerekmektedir. 
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Uygulamada öğretmen dersinin amaçlarını gerçekleştirici faaliyetlerde bulunurken aslında okulun ve milli 

eğitimin genel amaçları ve ülkenin uzak amaçlarına ulaşmada katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda bir 

programın ancak kendisini uygulayan öğretmen kadar iyi ve nitelikli olacağı söylenebilir. Bir program bi-

limsel veriler ışığında ve uzman eller altında ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın öğretmenler tarafından 

doğru olarak uygulanmıyorsa geçerlilik ve güvenirliliğinden ödün veriliyor demektir.

Program geliştirme sürecinde süreklilik ve uygulama önem taşıyorsa, öğretmenin programın uygulayıcısı 

olarak program geliştirme sürecinde belli yeterliklerle yer alması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu süreçte 

öğretmen nitelikleri programın yürütülmesindeki kaliteyi etkilemektedir. Bu da tüm programa yansımak-

tadır (Yıldırım, 1994:160).

Öğretmenin program geliştirmedeki görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Program geliştirme sürecinde, konu alanı uzman öğretmen sıfatını taşıyabilecek nitelikte güncel bilgi 

düzeyine sahip olma,

2. Öğrencilerin gelişim düzeylerinden haberdar olma yoluyla program geliştirme uzmanına bilgi verme,

3. Program geliştirme sürecine ilişkin olumlu tutumlara sahip olma ve etkin katılımda bulunma

4. Zümre başkanları ve program geliştirme uzmanlarıyla her dersin özel hedefl erinin belirlenmesi, bu 

hedefl erin öğrencilerin kazanmaları gereken davranışlara dönüştürülmesi ve bu davranışları ölçen 

ölçme araçlarının hazırlanması ile ders içeriğinin düzenlenmesi çalışmalarında bulunma, 

5. Derslerdeki etkinliklerde kullanılabilecek her tür eğitim araç-gereç ve materyallerin hazırlanması ya 

da sağlanmasında program geliştirme uzmanlarıyla birlikte çalışma ve bu materyalleri kullanma,

6. Programları sürekli izleyerek ve okuldaki diğer öğretmenlerle işbirliği yaparak gerekli değişiklikleri 

saptama, alan öğretmenleriyle birlikte yeni program hazırlıklarına girişmek üzere program geliştirme 

uzmanıyla birlikte çalışma,

7. Eğitim ve öğretimle ilgili gelişmeleri sürekli izlemek amacıyla kongre, seminer ve benzeri etkinliklere 

bizzat katılma,

8. İhtiyaçlara ve eldeki olanaklara göre öğretimi değiştirebilme ve ayarlayabilme isteğinde bulunmak 

üzere program geliştirme uzmanıyla birlikte çalışma,

9. Çevresindeki standartların ve koşulların geliştirilebilmesi için program geliştirme uzmanına bilgi akı-

sında bulunma (Demirel,2004:198).

Öğretmenin program geliştirmedeki görev ve sorumlulukları yukarıda sayıldığı gibi aynı zamanda Talim ve 

Terbiye Kurulu tarafından da 2005 yılında bu süreçte öğretmenden beklenen davranışlar maddeler halin-

de belirtilmiştir. Öğretmenler bu görevlerini ifa edebilmeleri için Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 

çeşitli komisyonlarda görev almaktadırlar.  Bu çalışmalar ile öğretmenler program geliştirme çalışmalarına 

dolaylı katılmış olsalar bile asıl sınıfl arında programı uygulayarak program geliştirme sürecine doğrudan 

olumlu ya da olumsuz katkıda bulunabilmektedirler.

Bu katkıların olumlu ve nitelikli olabilmesi ise öğretmenlerin hizmet öncesinde ve hizmet içinde sahip 

olduğu, geliştirdiği yeterliliklere bağlı olmaktadır. Eğitim ve öğretim sürecinde başarının en önemli ya-

pıtaşları olan öğretmenler, öğrencilerine, planlanmış ve tertiplenmiş yaşantılar sayesinde kazanılması 

kararlaştırılan, davranış değişikliği veya davranışları gerçekleştirmede rehber rolünde olduklarından bu 

görevi icra ederken mevcut eğitim programında belirtilmiş olan durumlar doğrultusunda hareket ederler. 

Öğretmenlerin program geliştirme yeterlilikleri, uygulamalardaki yeterlilikleri, deneyimleri programların 

geliştirilmesinde önemli bir veri kaynaklarından biridir. Program geliştirmenin sürecinin başarılı bir şekilde 

devam ettirilmesi, eğitimsel çıktıların nitelikli olabilmesi için programdan etkilenen tüm paydaşların konu 

ile ilgili doğru bilgilere sahip olabilmesi ve sürece katılabilmesi ile mümkün olabilecektir. Program geliş-

tirme sürecinde paydaşlar arasındaki işbirliği süreci ve çıktıları nitelikli bir hale getirecektir. Çünkü mevcut 

eğitim programı ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, ancak onu uygulayacak olan öğretmenin bilgi, be-
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ceri ve tecrübesi kadar iyi olabilecektir. Öğretmenlerin program geliştirme bilgi ve becerileri gerek ulusal 

gerekse okul düzeyinde yapılacak olan program geliştirme çalışmalarını etkileyecektir.

Bu çalışmanın genel amacı, sınıf öğretmenlerinin program geliştirme yeterliliklerine yönelik görüşlerini 

belirlemektir. Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin eğitimde program geliştirme yeterlikleri hakkındaki 

görüşleri üzerinde çalışılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda öğretmen görüşlerine göre araştırmada; sı-

nıf öğretmenlerinin program geliştirme yeterlilikleri, bu yeterlilik durumlarının cinsiyet, kıdem, yaş ve eği-

tim durumlarına göre değişip değişmediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin program 

geliştirme yeterlilikleri hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik bu araştırma tarama modeli şeklindedir. 

Araştırma, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bolu ili ilköğretim kurumlarında görev yapan ve çalışmaya 

gönüllü olarak katılmak isteyen 172 öğretmen üzerinde yürütülmüştür.  Öğretmenlere ait kişisel bilgiler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1 Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgiler
Görevi                

Öğretmen    

Cinsiyet Kadın 101    

Erkek 71    

Toplam 172    

Hizmet Yılı 1-5 Yıl 32    

6-10 Yıl 58    

11-15 Yıl 29    

16-20 24    

21-25 Yıl 12    

26 Yıl ve üstü 17    

Toplam 172    

Yaş 22-26 26    

27-31 46    

32-36 30    

37-41 33    

42-46 19    

47 yaş ve üstü 18    

Toplam 172    

Araştırmanın belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için, Duman (2006), tarafından yeniden düzenlenen “Sınıf 

Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Program Geliştirme Yeterlilikleri” anketi kullanılmıştır. Veri toplama aracı, 

araştırma kapsamındaki öğretmenlere araştırmacılar tarafından ulaştırılmış ve cevaplanan veri toplama 

araçları yine araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Ayrıca, veri toplama aracının uygulanması sürecinde 

örneklem grubuna, araştırmanın amacı ve yapısı hakkında gerekli bilgi verilmiş ve açıklamalar yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler; 15.00 SPSS paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin yorum-

lanmasında; 5 Çok İyi, 4 İyi, 3 Orta, 2 Zayıf, 1 Çok Zayıf değeri kullanılmıştır. Çözümlemede; sınıf öğret-

menlerinin program geliştirme yeterlikleri ve çeşitli değişkenlerin bu yeterliliklerde etkili olup olmadığını 

ortaya çıkarmak için aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi ve Tek Yönlü Anova (Varyans) analizi ve 

Tukey testi uygulanmıştır.

Sınıf öğretmenlerinin program geliştirme yeterliliklerine yönelik yapılan  analizler sonucunda, öğretmen-

lerin program geliştirme ve alt boyutları konusunda genellikle kendilerini orta ve iyi düzeyde gördük-

leri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin kişisel bilgilerinden cinsiyete ilişkin bulgularda; 12. yeterlik alanında 
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*p=0,03 kadınların lehine, 15. Yeterlikte erkeklerin lehine *p=0,01, 19. yeterlik *p=0,02 erkeklerin lehine 

0,05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Diğer yeterlik alanlarında 0.05 düzeyinde anlamlı 

fark gözlenmemiştir. Öğretmenlerin kişisel bilgilerinden hizmet yılına ilişkin; 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ve 33. yeterlik alanlarında *p=0,00 düzeyinde anlamlı 

farklılık olduğu bu farkın 1-5 yıl ile 26 yıl ve üstü hizmet süresine sahip olanlardan kaynaklı  1-5 yıl lehine 

olduğu görülmüştür. 3, 4, 7, 28, 31 ve 32. yeterliklerde 0,05 düzeyinde  anlamlı farklılık gözlenmemiştir.  

Öğretmenlerin kişisel bilgilerinden yaşa yönelik elde edilen bulgular; 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 26, 29 ve 30. yeterlik alanlarında *p=0,00, 13, 14. alanlarda *p=0,01, 11, 12. *p=0,03  0,05 düzeyinde 

anlamlı fark olduğu bu farkın 22-26 yıl ile 47 ve yukarısından kaynaklandığı ve 22-26 yaş lehine olduğu 

gözlenmiştir. Bulunan bu değerlere göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 25, 31 ve 32. yeterliklerde 0,05 anlamlı farklılık 

olmadığı gözlenmiştir. Öğretmenlerin kişisel bilgilerinden cinsiyete ilişkin bulgular “içeriği öğrenci hazır 

bulunuşluluğuna göre belirleyebilme” yeterliğinde kadınların lehine, “içerik düzeni” ve “analiz bilgisi” ye-

terliklerinde erkeklerin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öğretmenlerin kişisel bilgilerinden hizmet 

yılına ilişkin bulgular 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29 ve 30. yeterlikleri, hizmet yılının 1-5 yıl 

lehine etkilediği gözlenmiştir. Öğretmenlerin kişisel bilgilerinden yaşa yönelik elde edilen bulgular; 8, 9,10, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29 ve 30. yeterlik alanlarını yaşın 22-26 yaş lehine etkilediği belirlenmiş-

tir. Ulaşılan sonuçlar ışığında program geliştirme sürecinin  okul düzeyine kadar inmesine ve öğretmenle-

rin program geliştirmeye daha etkin katılabilmeleri için program geliştirme konusunda sürekli bir hizmet 

öncesi ve hizmet-içi eğitime tabi tutulmaları ve lisans eğitimleri boyunca da uygulamalı olarak program 

geliştirme çalışmaları yapmalarının etkili olacağı söylenebilir.

Anahtar kelimeler: İlköğretim sınıf öğretmeni, program, program geliştirme
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Özet

Birbirinden farklı kişilik özelliklerine sahip olan bireyler, bu özellikleri doğrultusunda yaptıkları tercihleriy-

le farklılaşmakta ve farklı davranış örüntüleri sergilemektedirler. Ancak toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde 

devam edebilmesi, bireylerin belli bir çerçeve içinde uzlaştıkları kuralların uygulanmasını gerekli kılmaktadır.

İnsanın sosyal bir varlık olması, çevresiyle sürekli etkileşim halinde olmasını, bununla birlikte fiziksel ve 

ruhsal belli bir takım ihtiyaçlarının karşılanmasını gerekli kılmaktadır. Bu ihtiyaçların güven ve düzen ortamı içe-

risinde karşılanması, uyumlu, dengeli ve olgun bir benlik oluşturma amacında olan kişilik gelişimi için de önem 

taşımaktadır (Kuzgun, bt). 

İnsancıl psikologlara göre insan davranışlarını yöneten güdülerin içinde en önemli güdü “kendini ger-

çekleştirme” güdüsüdür. Maslow (1970) kendini gerçekleştiren bireylerin özerk olma, etkili kişilerarası ilişkiler 

kurabilme, doğal olma, insanlara karşı empati, sempati ve acıma duygusu geliştirme, verimli ve yaratıcı olma 

gibi bir takım yetilere sahip olacağını belirtmiştir (Akt. Kuzgun, bt). Bununla birlikte Dökmen (2011) de, kişisel 

duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen, toplumla uyumlu ve sosyal duyarlılığı yüksek olan kişilerin empati 

kurma becerilerinin de yüksek olması gerektiğini ifade etmiştir. Bireyin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi, 

uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi ise, herkesin eşit haklara sahip olduğu demokratik ortamın varlığını zorunlu 

hale getirmektedir. Kuralların adil bir şekilde belirlendiği, temel ihtiyaçların eşitçe karşılandığı ortamlarda, duy-

gu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirebilen, anlaşıldığını ve önem verildiğini hisseden birey ait olma ve güven 

duyma duygusu geliştirerek topluma uyum sağlayacaktır. İnsanların empati kurabildikleri için topluma uyumlu 

olabileceklerini düşünen Dökmen (2011), etkili iletişimin önemli bir parçası olan empatinin yaşamın her alanın-

da etkin olması gerektiğini vurgulamıştır.

Empati kurmayı terapide temel tedavi tekniği olarak kabul eden Rogers’a göre empatinin en önemli etkisi 

bireyi yalnızlık duygusundan kurtarması ve kendisini ‘grubun’ bir üyesi gibi hissetmesini sağlamasıdır. Bir diğer 

etkisi ise, yargılanmadan ve olumsuz eleştiriye maruz kalmadan duygu ve düşüncelerinin anlaşıldığını hisseden 

bireyin, olumlu benlik gelişimine yardımcı olmasıdır. Empatiyi temel insan özelliği olarak niteleyen Borke (1973) 

ise empatinin sosyal uyuma katkısı olan bir beceri olduğunu belirtmektedir (Akt; Dökmen, 1987). Görüldüğü 

gibi empati sadece psikolojik danışma ilişkilerinde değil günlük yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan bir bece-

ridir. Özellikle insanlarla yoğun etkileşim halinde olmayı gerektiren bazı mesleklerde görev yapan kişiler (öğret-

menler, yöneticiler, hemşireler, hekimler, avukatlar, satış danışmanları, bankacılar vs) empati kurmayı gerektiren 

daha çok durum ve olayla karşılaşmaktadırlar. Bu denli geniş kullanım alanı olan empatinin, öğrenme sürecinde 

ve eğitim ortamında önemli bir değişken olarak ele alınması ve hangi değişkenlerden etkilendiğinin belirlenme-

si gerekmektedir. Çünkü okul ortamlarında geçirilen pozitif yaşantılar, öğrencilerin kişilik gelişimlerini önemli 

ölçüde etkilemekte ve onların gelecekteki sosyal yaşamlarına hazırlık oluşturmaktadır (Bilgiç ve Sarı, 2010). Bu 

doğrultuda araştırmanın problem cümlesi “Bazı sosyo-demografik özellikler ve tercih edilen disiplin türleri sınıf 

öğretmenlerinin empatik beceri düzeyini ne derece yordamaktadır”? şeklinde belirlenmiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretmenlerin empatik beceri düzeyleri ile 

ilişki bulunan bazı değişkenlerin bu beceriyi ne düzeyde yordadığına ilişkin bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 

yönüyle araştırma, sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri disiplin türleri ile bazı sosyo-demografik özelliklerinin 

empatik beceri düzeylerini ne derece yordadığını belirlemeyi amaçlayan bir çalışma olması açısından önemli 

görülmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin empati ve disiplin ile ilgili farkındalıklarını arttırarak alandaki bilgi 
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birikimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca yapılacak çalışmanın, öğretmen ve öğretmen adaylarına 

yönelik hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim programlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu konuda çalış-

mak isteyen diğer araştırmacılara da yol gösterici olacağı umulmaktadır.

Araştırma, sınıf öğretmenlerinin empatik beceri düzeylerini etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin birbirleri 

ile etkileşimlerini saptamayı amaçlayan ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Olasılığa dayalı (basit 

seçkisiz) oransız küme örnekleme yöntemi ile belirlenen örneklem için alt (14), orta (14) ve üst (12) sosyo-ekono-

mik düzeyde toplam 40 ilköğretim okulunda görev yapan 293 sınıf öğretmeni çalışmaya dahil edilmiştir. Araş-

tırmada öğretmenlerin empatik beceri düzeyleri Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Beceri Ölçeği-B 

Formu” kullanılarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin tercih ettikleri disiplin türlerini belirlemek üzere Esen (2006) 

tarafından geliştirilen üç alt boyutlu “Disiplin Türleri Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni 

durum, eğitim düzeyi, iletişim becerileri eğitimi, meslek tercihleri ile okulun sosyo-ekonomik düzeyi hakkındaki 

bilgiler araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whit-

ney U, Kruskal Wallis H Testi, Spearman Brown Sıra Farkları ve Lojistik Regresyon kullanılmıştır. 

Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin %54’ünün (N=158) düşük, %46’sının (N= 135) ise yüksek empatik be-

ceri düzeyine sahip olduğu, Önleyici, Destekleyici ve Düzeltici Disiplin türünün üçünü de “çoğu zaman” tercih 

ettikleri görülmüştür. Empatik beceri düzeylerinin cinsiyete, medeni duruma, mesleği isteyerek tercih edip/et-

meme durumuna, iletişim becerilerine yönelik bir eğitim alıp/almama durumuna ve okulun sosyo-ekonomik 

düzeyine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Yaş değişkeni açısından sınıf öğretmenlerinin yaş-

ları ile empatik beceri düzeyleri arasında “25-35”, “36-45” ve “46-60” yaş arasında olanlar içinde “25-35” ve “36-46” 

yaş arasında olanların lehine, eğitim düzeyleri açısından ise “lisans” mezunları ile “ön lisans” mezunları arasında 

lisans mezunları lehine anlamlı bir farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber empatik beceri 

puanları ile tercih ettikleri disiplin türleri arasında düşük düzeyde negatif bir ilişkinin olduğu ancak bu ilişkinin 

yalnızca “önleyici” ve “düzeltici” disiplin türlerinde anlamlı olduğu, “destekleyici” disiplin türünde anlamlı olma-

dığı belirlenmiştir. Son olarak yaş değişkeninin, yüksek empatik beceri düzeyine sahip grupta bulunmayı açıkla-

mada, düşük düzeyde ve negatif yönde anlamlı katkı yapan bir değişken olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Empati, Disiplin Türleri, Sınıf Öğretmenleri
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Özet

Ülkelerin sosyal, kültürel, ekonomik, politik açıdan gelişmişliği ve dünya ülkeleri arasında varlığını güçlü 

bir şekilde sürdürebilmesi, eğitime verdiği önem ve bu doğrultuda yürüttüğü politikalarla yakından ilişkilidir. 

Bu çerçevede eğitim hizmetlerinin temel taşı, ülkenin milli eğitim teori ve politikasını uygulamaya aktarmada 

önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiş olan öğretmenlerdir. “Öğretmen, araştırmalar sonucu geliştirilen dev-

letin eğitim politikasını uygulamaya koyan, uygulama sonuçları ile bu politikayı etkileyen, eğitimde uzmanlık 

çalışmalarından ve araştırmalardan yararlanan fakat aynı zamanda bu çalışmalara problem sağlayan önemli 

kişidir” (Varış, 1973:48). 

Öğretmenlik mesleğine hazırlık, öğretmen adaylarının alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel 

kültür bakımından yetiştirilmelerini gerektirir. Ülkemizde de, öğretmen yetiştiren kurumlar olarak Eğitim Fakül-

teleri, 1994 yılında yapılan çalışmalar çerçevesinde oluşturulan yeni programlarını 1998-1999 Eğitim-Öğretim 

yılından itibaren uygulamaya başlamışlardır. Bu programlarda, ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarında ya-

pılacak uygulama çalışmaları için bölümlerin niteliğine göre Okul Deneyimi-I, Okul Deneyimi-II ve Öğretmenlik 

Uygulaması derslerine yer verilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu da öğretmen yetiştirme konusunda yaşanan sorunları, eğitim fakültelerini yeniden 

yapılandırarak çözme yoluna gitmiştir. Bu kapsamda, bütüncül bir bakış açısıyla, uygulayıcıların istekleri ve pay-

daşların görüşleri doğrultusunda güncellenen bir program hazırlanarak 2006–2007 öğrenim yılından itibaren 

uygulanmaya konulmuştur. Bu düzenlemede, lisans programlarının zayıf görünen kültür boyutu zenginleştiril-

miş, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de yeniden yapılandırılmıştır (YÖK, 2007).

Bu derslerin yürütülmesi ile ilgili gerçekleştirilen son değişikliklerle, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmen-

liği dışındaki programlarında, yalnızca son sınıfl arda olmak üzere, güz yarıyılında Okul Deneyimi, bahar yarı-

yılında ise Öğretmenlik Uygulaması dersleri konulmuştur. Sınıf öğretmenliği programlarında ise, üçüncü sınıf 

bahar yarıyılında Okul Deneyimi; dördüncü sınıfın güz yarıyılında Öğretmenlik Uygulaması-I, bahar yarıyılında 

Öğretmenlik Uygulaması-II derslerine yer verilmiştir. 

Okul Deneyimi bir yarıyıl süresince her hafta bir saati fakültede seminer şeklinde, dört saati de uygulama 

okullarında gerçekleştirilen üç kredilik bir derstir Bu dersin amacına uygun olarak yürütülmesi, uygulama öğ-

retim elemanı, öğretmen adayı ve uygulama öğretmeninin eş-güdümlü çalışmalarına bağlıdır (Yılmaz, 2009). 

Bu araştırmanın konusunu oluşturan Okul Deneyimi uygulama çalışmaları kapsamında öğretmen aday-

larından, okulda ya da sınıfta eğitim-öğretim etkinlikleri ile ilgili gözlemler yapmaları ve bu gözlemlere daya-

lı olarak bir kısım etkinlikleri sınıfta bizzat gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, Sınıf Öğretmenliği 

Programında iki ayrı dönemde verilen Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak üzere üçüncü sınıfta 

Okul Deneyimi dersinde yapılacak çalışmaların önemi büyüktür.
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Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programındaki Okul Deneyimi 

uygulamalarını, öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirme gereksinimi, bu araştırmanın 

problemini oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programındaki Okul Deneyimi uygula-

malarını öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde aşağı-

daki sorulara yanıt aranacaktır:

1. Öğretmen adaylarının, okul deneyimi uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerden her birini 

gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşlerinin dağılımı nasıldır?

2. Öğretmen adaylarının, okul deneyimi uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerden her birini 

gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?

3. Öğretmen adaylarının, okul deneyimi uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerden her birini 

gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri öğrenim gördükleri üniversiteye göre farklılık göstermek-

te midir?

Araştırma, Okul Deneyimi uygulama çalışmalarını öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değer-

lendirmeye yönelik olduğundan tarama modeline dayalıdır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2003). Çalışma evrenini 

2011-2012 öğretim yılında İnönü ve Erciyes Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği programında-

ki Okul Deneyimi dersini alan 131 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu adayların tamamına ulaşmak amaçlandı-

ğı için ayrıca örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Veriler, fakülte-okul işbirliği kapsamında Okul Deneyimi dersi-

nin ilköğretim kurumlarında yapılması öngörülen çalışmalarına ek olarak, İnönü ve Erciyes Üniversiteleri Eğitim 

Fakültesinin bu ders için oluşturduğu yönergelerdeki ortak maddelerden yararlanılıp, araştırmacılar tarafından 

uzman kanısı alınarak geliştirilen anket yardımıyla toplanmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmen adayları-

nın kişisel bilgilerine yönelik iki madde; ikinci bölümünde ise Okul Deneyimi ile ilgili etkinliklerin gerçekleşme 

düzeyini sorgulayan elli madde olmak üzere toplam elli iki madde yer almaktadır. Ankette, etkinliklerin gerçek-

leşme düzeyi ile ilgili maddeler; öğretmenin bir günü, öğrencinin bir günü, dersin planlanması ve işlenişi, dersin 

yönetimi ve sınıf kontrolü, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, okulun örgüt yapısı ve okul müdürünün 

görevleri, okul-toplum ilişkisi başlıkları altında verilmiştir. Ankette yer alan maddeler için “evet”, “kısmen”, “hayır” 

şeklinde derecelendirilmiş üçlü seçenekler yer almaktadır. Verilerin istatistiksel analizi, bilgisayar paket progra-

mından yararlanılarak, frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve ki-kare testi kullanılarak yapılmıştır. 

Öğretmen adaylarının, okul deneyimi uygulama çalışmaları kapsamındaki, rehber öğretmenin eğitsel kol 

kapsamındaki çalışmaları ve kurul toplantıları hakkında bilgi alma, öğretmenin okuldaki bir günü ile ilgili gözlem 

notlarını, gözlediği öğretmenle birlikte inceleme öğrenci gelişim dosyalarının nasıl hazırlandığı ve değerlendiril-

diği ile ilgili bilgiler alma, dönem planını rehber öğretmenimle birlikte okulun bulunduğu koşullara uyarlayarak 

hazırlama, okulun örgüt şemasını incelemeleri ve her dersten sonra, gözlemlediği öğrencilerle ilgili bilgileri sınıf 

öğretmeni ile paylaşma etkinliklerini gerçekleştirme düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmen adaylarının, okul deneyimi uygulama çalışmaları kapsamındaki, öğrencilerin bireysel olarak 

yaptığı çalışmaları gözlemleme, bir dersi bitirme aşamasında neler yapıldığını öğrenme, öğretmenin istenme-

yen bir durumla karşılaştığında neler yaptığını gözlemleme, uygulama yaptığı okulu fiziksel, sosyal ve kültürel 

yönleriyle tanıma, dersin işlenmesi sırasında öğretmenin kullandığı soru sorma yaklaşımlarını, derse katılımla 

ilgili öğrenci davranışlarını öğretmenin nasıl yönettiğini, öğretmenin hangi öğretim yöntem ve teknikleri kul-

landığını, sınıfa girişlerde ve dersin başlangıcında yaptığı davranışları, ders sırasında öğretmenin sınıfı kontrol 

altında tutma ile ilgili davranışlarını, öğretmenin sınıf içinde öğrencileriyle ilişkilerini ve öğrencilerin ders sırasın-

da nelerle ilgilendiklerini gözlemleme etkinliklerini kısmen gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmen adaylarının, dönem planını rehber öğretmenimle birlikte okulun bulunduğu koşullara uyarla-

yarak hazırlama, öğretmenin sınıf dışında öğrencileriyle ilişkilerini gözlemleme, öğretmenin okuldaki bir günü 

ile ilgili gözlem notlarını, gözlediği öğretmenle birlikte inceleme, öğrencilerin bireysel olarak yaptığı çalışmaları, 
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uygulamalar sırasında öğrencilerin eğitim etkinliklerine aktif katılımlarını sağlayan yöntemleri ve ders sonunda 

bir sonraki ders için öğrencilerin yapmaları gereken çalışmalarla ilgili onları nasıl yönlendirdiğini gözlemleme, 

okulun örgüt şemasını inceleme, uygulama yaptığı okulu fiziksel, sosyal ve kültürel yönleriyle tanıma etkinlik-

lerinin gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri cinsiyete göre bayan öğretmen adaylarının lehine anlamlı 

farklılık göstermektedir.

Okul deneyimi uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerden her birini gerçekleştirme düzeylerine 

ilişkin görüşlerinin öğrenim gördükleri üniversiteye göre İnönü Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğret-

men adaylarının lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Sınıf Öğretmenliği, Okul Deneyimi, Program Değerlendirme.
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Öğretmenlik Uygulamalarında Uygulama Öğretim Elemanlığı 

Seçimi, Yetiştirilmesi, Rolleri Üzerine Bir İnceleme

Ramazan SAĞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, rsag@mehmetakif.edu.tr

Alper AYTAÇ

Çakırca İlköğretim Okulu  İZNİK / BURSA, alperaytac10@gmail.com

Özet

Adaylardan Öğretmenlik Uygulaması dersinde “[U]ygulama okulunda değişik sınıfl arda öğretmenlik yapa-

rak öğretmen yeterliklerini geliştirebilme, kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlen-

direbilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme, öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri 

arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirme”leri beklenir (YÖK, 1998, 

28). Uygulama öğretim elemanlığı, öğretmen adaylarına söz konusu mesleki becerileri kazanmaları için mesleki 

rehberlik hizmetini sunmak üzere sınıf öğretmenliği programı uygulama koordinatörü tarafından görevlendi-

rilen öğretim elemanıdır (YÖK, 1998). Uygulama öğretim elemanlarının söz konusu görevleri yerine getirmede 

adaylarla doğrudan ve yüz yüze etkileşim içerisinde bulunmaları nedeniyle öğretmen yetiştirmede önemli bir 

öğe konumundadır (Calderhead, 1996; Furlong ve Maynard, 1996; Şahin, Erdoğan ve Aktürk, 2007). Uygulama 

öğretim elemanlığı içeriğinin geçmişte tipik olarak usta çırak ilişkisinin egemen olduğu anlayıştan (Furlong ve 

Maynard, 1996) bilimsel temelli profesyonel rehberlik hizmetine doğru bir farklılaşmaya kaydığı gözlenmektedir 

(Andrew, 2007; California State University, 2006; Colorado University, 2007; Furlong ve Maynard, 1996; Moore, 

2003; Princeton University, 2006).

Türkiye’de uygulama öğretim elemanlığına yönelik araştırmaların uygulama öğretim elemanlığı rolleri 

(Demircan, 2007; Paker, 2005), uygulama öğretim elemanlarının sahip oldukları bilgi ve bilgi düzeyleri (Ünver, 

2003) ve öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanlığına yönelik beklentileri (Sağ, 2008) ile sınırlı olma-

nın yanında yerel düzeydeki uygulamaları konu almaktadır. Sonuç olarak uygulama öğretim elemanlığı rolleri-

nin gerçekleşme düzeylerinin ulusal düzeydeki durumuna odaklanan ve uygulama öğretim elemanlığı rolleri-

nin yerine getirilmesinin kişisel ve mesleki özelliklere göre değişimi ile onların seçimi, yetiştirilmesi konularını 

inceleyen araştırmalara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda şu sorulara yanıt aranmıştır: a) Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında uygulama öğ-

retim elamanlarının seçiminde dikkate alınan ölçütler ve yetiştirilmelerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikler 

nelerdir, b) öğretim elemanları uygulama öğretim elemanlığı rollerini ne ölçüde yerine getirmektedirler ve c) 

Öğretim elemanlarının uygulama öğretim elemanlığı rollerini yerine getirme düzeyleri öğretim elemanlarının 

akademik özelliklerinden unvanlarına, eğitim bilimleri veya öğretim derslerine girme durumlarına ve cinsiyetle-

rine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?   

Araştırmayla Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Uygulama Koordinatörlerinin Öğretmenlik Uygulaması der-

si kapsamında uygulama öğretim elemanı olarak seçimi, yetiştirilmesi, rollerin yerine getirilme düzeyleri ve bu 

düzeye etki eden özelliklerin tanımlanması konularında bir Türkiye panaromasını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Başka bir amaç da öğretmen eğitimiyle ilgilenen araştırmacıların dikkatini adayların yetiştirilmesinde önemli bir 

yeri olan “uygulama öğretim elemanlığı” öğesine doğru çekmektir. 

 Araştırmada tarama ve ilişkisel olmak üzere iki model kullanılmıştır. İki farklı veri kaynağı olması nedeniyle 

çalışma birimi olarak eğitim fakültesi belirlenmiştir. Buna göre 2009 yılı itibariyle bünyesinde sınıf öğretmenli-

ği programlarının bulunduğu devlet üniversitelerine bağlı 56 eğitim fakültesi saptanmıştır (ÖSYM, 2007). Ça-

lışmanın birinci grubunu sınıf öğretmenliği eğitimi programı koordinatörü oluşturmaktadır. Ancak bunlardan 

36’sı araştırmaya katılmış olup katılım oranı % 62.5’tir. Adayların oluşturduğu diğer çalışma grubuna alınacak 

fakülteler ise küme örneklem tekniğine göre belirlenmiştir. Kümeleme, fakültelerin sınıf öğretmenliği eğitimi 

programları kontenjanlarına göre ve 50’şer dilimler şeklinde belirlenmiştir. % 20’lik oran ölçüsünde random yo-

luyla belirlenen kümelerden birinci kümede iki, ikinci kümede dört, üçüncü ve dördüncü kümelerde ise üçer 
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eğitim fakültesi yer almıştır. Buna göre 12 eğitim fakültesi ve bu fakülterin son sınıfl arına devam eden 1.410 aday 

öğretmen saptanmıştır. 

Veri toplama araçlarından ilki, Uygulama Öğretim Elemanlarının Seçimi ve Yetiştirilmesi anketidir. İki bölüm-

den oluşan anketin birinci bölümünde uygulama öğretim elemanlarının seçimine ilişkin olarak akademik un-

van, anabilim dalında olma, eğitim bilimleri veya öğretim derslerine girme durumu ve öğretmenlik deneyimi 

gibi özelliklerin aranma durumu ile ilgili sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise uygulama öğretim elemanlı-

ğının yetiştirilmesine yönelik “toplantı, kılavuz dağıtımı, seminer ve hizmetiçi eğitim düzenleme” gibi etkinlikle-

rin yoklandığı maddeler bulunmaktadır. İkinci araç, Uygulama Öğretim Elemanlığı Rolleri Ölçeği’dir. İki bölümden 

oluşan ölçekte birinci bölümde adaylarla ilgili kişisel bilgilerin yanı sıra kendilerine rehberlik eden uygulama 

öğretim elemanlarının eğitim bilim derslerine veya öğretim derslerine girme, akademik unvanı ve cinsiyetini 

saptamaya yönelik maddeler yer almaktadır. İkinci bölümde uygulama öğretim elamanlığı rollerinden rehber-

lik, iletişim ve liderlik faktörleri altında 29 madde bulunmaktadır. Beşli Likert tipinde düzenlenen ölçek beşten 

bire doğru “tamamen katılıyorum, oldukça katılıyorum, orta derecede katılıyorum, az katılıyorum, hiç katılmıyo-

rum” şeklinde derecelenmiştir. Kapsam ve yapı geçerliği tamamlanmış ölçeğe ilişkin faktörlerin güvenilirlik (α) 

değerleri rehberlik .95, iletişim .93, liderlik .88 olup ölçeğin bütününe yönelik güvenilirlik (α) değeri ise .96 olarak 

hesaplanmıştır. Uygulama öğretim elemanlarının seçimi, yetiştirilmesi ve rollerin yerine getirilme düzeyleri arit-

metik ortalama ve standart sapma teknikleriyle betimlenmeye çalışılmıştır. Rollerin gerçekleşme düzeyleri sahip 

oldukları özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı çok değişkenli varyans analizi MANOVA ve değişimin yönünü 

belirlemek için ANOVA teknikleri kullanarak saptanmaya çalışılmıştır. 

Sınıf öğretmenliği programlarında uygulama öğretim elemanları ağırlıklı olarak “anabilim dalında öğretim 

elemanı” olma ölçütüne göre belirlenmekte bunu sırasıyla “akademik unvan” ve “eğitim bilimleri veya öğretim 

derslerine girme” ve “sınıf öğretmenliği tecrübesi” izlemektedir. Anabilim dalı dışından uygulama öğretim ele-

manı seçiminde yarıdan fazlasının eğitim bilimleri bölümü, çok az bir kısmının da diğer anabilim dallarındaki 

öğretim elemanları tercih edilmektedir. Fakültelerin uygulama öğretim elemanı yetiştirilmesine yönelik “kısa sü-

reli toplantı” ve “kılavuz kitap dağıtma” etkinlikleri yaptıkları ancak “iletişim becerileri”, “yeni teknolojilerin kulla-

nımı” gibi hizmet içi eğitim programı düzenleme gibi geniş kapsamlı etkinlere yer vermedikleri anlaşılmaktadır.

Adaylar öğretim elemanlarının uygulama öğretim elemanlığı rehberlik rollerini bütün olarak yerine getir-

me düzeylerini “orta” düzeyde ancak, iletişim ve liderlik rollerini “iyi” düzeyde yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. 

 MANOVA sonuçlarına göre, öğretim elemanlarının uygulama öğretim elemanlığı rollerini yerine getirme 

düzeyleri akademik unvanlarına göre anlamlı farklılık gözlenmezken, eğitim bilimleri/öğretim derslerine girme 

durumlarına ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Tek Yönlü ANOVA istatistiği sonuçları da erkek 

öğretim elemanlarının kadınlara göre ve eğitim bilimleri veya öğretim derslerine giren uygulama öğretim ele-

manlarının bu ders gruplarına girmeyenlere göre rehberlik rolünü yerine getirme düzeyleri daha yüksek oldu-

ğunu göstermektedir.

Fakülteler uygulama öğretim elemanlığı seçimlerini daha çok kendi anabilim dallarından ve akademik 

unvanları esas alarak belirlemektedirler. Yine fakültelerin uygulama öğretim elemanlarını yetiştirmeye dönük 

etkinliklerinin kısa süreli toplantı ve kılavuz kitap dağıtmakla sınırlı olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adayları öğretim elemanlarının uygulama öğretmenliği rollerinden iletişim ve liderlik rollerini 

iyi ancak rehberlik rolünü “orta” düzeyde yerine getirdiklerini belirtmektedirler. Ayrıca erkek uygulama öğre-

tim elemanları ve eğitim bilimleri/öğretim derslerine giren öğretim elemanlarının rehberlik rollerini diğerlerine 

göre “daha iyi yerine getirdiklerini belirtmektedirler. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen Eğitimi, Öğretmenlik Uygulaması, Uygulama Öğretim Elemanlığı 



318

Bildiri Özetleri
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Özet

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ihtiyaç duydukları eğitim seminerlerimi belirlemektir. Araştır-

mada “Sınıf öğretmenlerinin  ihtiyaç duydukları hizmetiçi eğitim seminerleri nelerdir?” nelerdir sorusuna cevap 

aranmıştır.

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim alanlarını hakkındaki görüşlerini 

saptamada anket-survey yöntemi kullanılmıştır. Survey yöntemi, geçmişte veya halen var olan bir durumu var 

olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2000).

Tarama araştırmalarında betimleme için evrenden örneklem seçilir ve veri toplama süreci örnekleme yö-

neltilen sorulara verilen cevaplara dayandırılır (Büyüköztürk vd., 2008: 68-71; Kus, 2007: 43-48).  Bu araştırmanın 

evrenini 2011–2012 öğretim yılında İstanbul  ili Kartal  ilçesinde görev yapan  830 sınıf öğretmeni oluşturmak-

tadır. Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği bütündür. Elde edilen bilginin genellenebilmesi için 

evrenin olabildiğince geniş tutulması istenir. Ancak soyutlasan ve büyüyen evrenin maliyet ve kontrol güçlükleri 

ile etik zorunluluklar evrenin tamamında çalışma imkânını ortadan kaldırmaktadır. Bu durumda örneklem alma 

yöntemine başvurulmaktadır (Karasar, 2003: 109-111). 

Araştırma evreninin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştır-

manın örneklemini,random yoluyla seçilen İstanbul ili Kartal ilçesinde görevli  90 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.

Sınıf öğretmenlerinin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim alanlarını belirlemek amacıyla iki bölümden olu-

şan yazılı anket geliştirilmiştir. Birinci bölümde cinsiyet, mezun oldukları okul, hizmet yıllarını tespit etmeye 

yönelik üç soru düzenlenmiştir. İkinci bölümde öğretmenlerin görüşlerini saptamaya yönelik olası 15 hizmetiçi 

eğitim semineri konu başlığı sunulmuştur.

Anketin uygulanması sırasında öğretmenlerin sunulan seminer konularına katılma isteklerine ilişkin görüş-

leri “tamamen”, “kısmen”, “orta”, “hiç” şeklinde işaretlemeleri istenmiştir. Bu seçeneklerin değeri aşağıdaki gibidir.

Tamamen : 4

Kısmen : 3

Orta : 2

Hiç  : 1

Verilerin istatistiksel analizi Windows SPSS paket programı ile yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, ge-

çerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar bilgisayar ortamında SPSS programı ile çözümlenmiştir. Anket for-

muna ait bilgisayar çıktıları araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp yorumlanarak araştırma raporu 

hazırlanmıştır.

Araştırma anketiyle sonucu elde edilen veriler, frekans , yüzdeler  ve aritmetik ortalamalar şeklinde hesap-

lanarak tablolarda gösterilmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin en çok ihtiyaç duydukları seminer konusu 3,65 ortalama düzeyi ile Eğitimde Drama 

Semineridir. Bundan sonra ise 3,34 ortalama düzeyi ile Ölçme Değerlendirme Teknikleri, Etkinlik Uygulama ve 

Eğitimde Materyal Geliştirme Seminerleridir. 3,17 ortalama düzeyi ile Özel Eğitim Semineri ve İlk Okuma Yaz-

ma Öğretimi Semineri üçüncü sırada yer almaktadır. Aktif Öğrenme Semineri ise 3,10 ortalama düzeyi ile ise 

dördüncü sırada yer almaktadır. Yüzdelik dilimlere bakıldığında “tamamen” seçeneğine en çok katılım %76 ile 

Eğitimde Darama semineri, ikinci katılım ise % 53’lük katılım ile Özel Eğitim semineri, üçüncü sırada ise % 46’lık 

katılım ile Eğitimde materyal geliştirme ve İlk Okuma Yazma semineridir.

Anahtar Sözcükler:  Hizmetçi Eğitim, Sınıf Öğretmenleri
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Gülnihal ŞANLI

Özet

Öğretmenlik uygulaması dersi, hizmet öncesi öğretmen eğitiminin kuramsal boyutunun uygulamaya dö-

nüştüğü temel öğedir. Bu sürecin sağlıklı işlemesi, öğretmen adaylarının mesleğe belirli bir yetkinlik düzeyinde 

başlayabilmesi için önemlidir. Uygulama sürecinin iyi işlemesi sorunların belirlenerek düzeltilip geliştirilmesine 

bağlıdır. Araştırma bu sorunların belirlenmesine yönelik olması bakımından katkı getireceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim 

Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin karşılaştıkları sorunları belirle-

mektir. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenine ilişkin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

2. Öğretmen adaylarının ders planı hazırlamada karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

3. Öğretmen adaylarının birlikte uygulama yaptıkları arkadaşları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

4. Öğretmen adaylarının öğrencilerle ilgili karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

5. Öğretmen adaylarının kendi özelliklerinden kaynaklanan sorunlar nelerdir?

6. Öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları sınıf olanakları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Araştırma-

nın çalışma evrenini Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim 

Dalı’nda öğrenim gören ve 2011-2012 Bahar yarıyılında Öğretmenlik Uygulaması Dersini alan 55 öğretmen ada-

yı oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında 36’sı kadın, sekizi erkek olmak üzere toplam 44 öğretmen 

adayına ulaşılmıştır.

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve  33 maddeden oluşan bir anketin çalışma ev-

renine uygulanmasıyla elde edilmiştir. Öğretmenlik uygulaması ile ilgili karşılaşılan sorunları belirlemek üzere 

Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı dördüncü sınıfında öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersine 

katılan beş öğrenci seçilmiş ve bu öğrencilerle yapılan odak grup çalışması sonucunda belirlenen sorunlar an-

ket maddelerine dönüştürülmüştür. Uzman  görüşüne başvurulmuş, yapılan düzeltmeler sonucunda 33 sorun 

belirlenmiştir. Anket likert tipinde derecelendirilmiştir. 

Araştırma sonuçları sayı ve yüzde dağılımlarına dönüştürülerek tablolaştırılmış ve ilgili alanyazına dayalı 

olarak yorumlanmıştır.Araştırma bulguları alt problemlere paralel olarak kısaca şöyle özetlenebilir:

1. Uygulama öğretmenine ilişkin karşılaşılan sorunlar: Uygulama öğretmenin öğretmen adaylarına yö-

nelik eleştirilerinin yapıcı olmaması, uygulama öğretmenin sınıfın sorumluluğunu tamamen aday 

öğretmenlere bırakması, uygulama öğretmeninin stajyer öğretmenlere yeterince zaman ayırmaması 

ve yeterli rehberlik yapmaması, uygulama öğretmeninin yapılan günlük planı ciddiye almaması, yö-

netici ve öğretmenlerin öğretmenlik uygulaması dersinin gerekliliklerini bilmemesi ..

2. Ders planı hazırlamada karşılaşılan sorunlar: Uygulama öğretmenin öğretmen adaylarınca yapılan 

planları yetersiz bulması.

3. Öğretmen adaylarının birlikte uygulama yaptıkları öğretmen adayları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar:  

Sınıfl arda stajyer sayısının fazla olması.
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4. Öğrencilerle ilgili karşılaşılan sorunlar: Anasınıfı öğrencilerinin öğretmen adaylarını öğretmen olarak 

görmemesi, öğretmen adaylarının sınıf düzeni oluşturmada güçlük yaşaması.

5. Uygulama okulu sınıf olanakları ile ilgili karşılaşılan sorunlar: Sınıfl arda yeterli materyal ve köşelerin 

olmaması, sınıfl arın fiziki açıdan uygun olmaması.

6. Öğretmen adaylarının kendilerinden kaynaklanan sorunlar:  Öğretmen adaylarının yeterli bilgiye 

sahip olmadan uygulamaya gönderilmesi, öğretmen adaylarının uygulama yapmaya istekli olma-

maları.

Öğretmen adayları öğretmenlik uygulamasını olumsuz etkileyen çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 

Öğretmen adayları bakımından sorunların dikkate değer bir kısmının uygulama öğretmenlerine ilişkin olduğu 

belirlenmiştir. Öğretmenlik uygulamasının mevcut sorunların çözümüne yönelik olarak yeniden ele alınması ve 

uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması konusunda eğitim almaları önerilebilir.

Anahtar sözcükler: öğretmen eğitimi, öğretmenlik uygulaması, okul öncesi öğretmenliği. 
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Eğitim Politikalarında Öğretmenin Yeri ve Rolü: Azerbaycan Örneği

Jale AKHUNDOVA

 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü,  axundova_jale@yahoo.com

Özet

Eğitim toplumsal gelişimin tüm alan ve aşamalarında kritik öneme sahip olan olgudur. Eğitim süreci sade-

ce öğretim, salt bilgi aktarımı sürecini ifade etmemekte olup insan topluluğunun mevcut ve geçmiş yaşamına 

dair genel kültürü yaygınlaştırmakla gelecek gelişim için gereken temeli oluşturmaktadır. . Bu açıdan eğitim 

sadece genel kanıda olduğu üzere mevcut toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel statü-koyu koruma işlevini 

yerine getirmemektedir, zira bu statü-koyu değiştiren ve dönüştüren “zihniyetlerin” de aynı eğitim sisteminin 

ürünü olduğu bir gerçektir.

Konunun güncelliğini dikkate alan bu çalışmanın temel amacı Azerbaycan’ın eğitim sisteminin mevcut 

durumu hakkında bilgi vermekle birlikte, eğitim alanında gerçekleştirilen düzenleme ve reformların ve de yeni 

bilişimsel-teknolojik değişimlerin öğretmenin eğitim sistemindeki yeri ve rolünü nasıl etkilediğini Azerbaycan 

ülke örneğinde ortaya çıkarmaktır. Çalışmada Azerbaycan’da eğitim sisteminin gelişmesi, hukuki temelleri, eği-

tim kurumları, eğitim sistemi, ülkenin eğitim stratejileri, yeni dönemde gerçekleştirilen reformlar ve sonuçları 

hakkında geniş ve ayrıntılı istatistiksel bilgi verilmekte olup özellikle yeni teknolojik gelişmelerin ülkenin eğitim 

sistemine etkileri de incelenmiştir.

Azerbaycan nüfusunun eğitim durumunun diğer Türk topluluklarına kıyasla son derece gelişmiş olduğu 

görülür. Günümüzde Azerbaycan nüfusunun yaklaşık % 98’i okuma ve yazma sorununu çözmüş durumdadır. 

(Esgerov,2003) Yeni dönemde eğitim ülkenin kalkınmasının temel taşı ve ülke ekonomisinde yatırım kaynağı 

olarak görülmüştür.

Azerbaycan eğitim sisteminin hukuki temelleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 1995 Anayasası ve 2009 yılın-

da kabul edilen yeni “Eğitim Kanunu”dur. Kanun’un başlangıç bölümünde eğitim, toplumun ve devletin gelişi-

mini sağlayan stratejik öneme sahip, milli, ahlaki, uluslararası değerleri esas alan demokratik bir karakter taşıyan, 

vatandaşların esas haklarından sayılan bir süreç olarak tanımlanmıştır. Genel olarak ülkede eğitim şu düzeylerde 

örgütlenmiştir:

Azerbaycan Eğitim sisteminde özellikle 2000’li yıllardan başlayarak üç aşamada gerçekleştirilen düzen-

lemelere gidilmiştir. Bu reformlar “2007-2015 yy. Azerbaycan Gençlerin Yabancı Ülkelerde Eğitim Alması Üzere  

Devlet Programı” (xaricdetehsil.edu.gov.az:09.06.12), “2009-2013 yy. Azerbaycan Cumhuriyeti Yükseköğretim 

Sisteminde Islahatlar Üzere Devlet Programı”, 2010-2013 yy. “Azerbaycan Cumhuriyeti Orta İhtisas Eğitimi Sis-

teminde Islahatlar Üzere Tedbirler Programı”, “2008-2012 yy. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Enfor-

masyonlaştırılması Üzere Devlet Programı” gibi ulusal hukuki mekanizmalarla gerçekleştirilmektedir. Eğitimin 

ülkenin toplumsal-ekonomik kalkınmasında temel faktör olarak belirlendiği bu plan ve programların hemen 

hemen hepsinde öğretmen faktörü de eğitim sürecinin merkezine alınmıştır. 2007 yılından itibaren ülkenin Eği-

tim Bakanlığı Dünya Bankasıyla işbirliği çerçevesinde “Eğitim Sektörünün Gelişimi” Projesi başlatılmış ve “Azer-

baycan Cumhuriyetinde Kesintisiz Pedagojik Eğitim Ve Öğretmen Hazırlığının Konsept Ve Stratejisi” belgeleri 

hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.  

Yeni teknolojilerin eğitim sürecini de etkilediği çağdaş dönemde öğretmenin bu dönüşümlere ayak uy-

durabilmesinin sağlanması temel görevlerden biri olarak saptanmıştır. Bu çerçevede yüzlerce öğretmen kad-

rosu BİT üzere seminerlere katılmıştır. Diğer yandan “İntel. Gelecek İçin Eğitim” Programı 2006 yılından beri 

Azerbaycan’ın bir takım okullarında gerçekleştirilmektedir. (Axundov,Buniyatov,Beyov,2008:327) 

Bununla birlikte öğretmenin eğitim hizmetinin sunulmasında motivasyonunu sağlanması da eğitimin ka-

lite ve verimliliğinin artırılmasının önemli aracı olarak vurgulanmıştır. Bu amaçla öğretmenlerin nesnel değer-

lendirme metotlarının geliştirilmesi, verimli çalışanların ülke düzeyinde tanıtılması ve ödüllendirilmesi yönünde 

yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
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2011 yılından itibaren öğretmenlerin liyakat ilkesi gereği merkezi sınav sistemiyle işe alınması yapılan en 

önemli reformlardan olmuştur. Diğer yandan merkezden kenar köy ve kasabalarda çalışan öğretmenlere ek 

sosyal destek ve yardımlarla temin olunmasıyla uç bölgelerde öğretmen yetersizliği sorunun çözüleceği amaç-

lanmıştır. Eğitim kadrolarının yetiştirilmesi için 2005–2009 yıllarını kapsayan bir devlet programı çerçevesinde 

beş yıl içerisinde ilk ve orta öğretim kurumlarında yeni olarak 15.000 öğretmenin istihdamı planlanmaktadır.

(Durmaz:207)

Görüldüğü üzere, yeni dönemde ülkede gerçekleştirilen eğitim politikalarının amaçlarından biri de çağdaş 

taleplere cevap veren, derin düşünce kabiliyetli, pedagojik ve metodik ustalığı olan öğretmen kadrolarının ha-

zırlanması olmuştur. Fakat yapılan işlerle birlikte, ülkenin eğitim sisteminde öğretmen konusunda kadro hazırlı-

ğının işgücü piyasasının taleplerine cevap vermesi, yüksekokulların öğretmen kalite potansiyelinin güçlendiril-

mesi, pedagojik eğitimin içeriğinin genel eğitim taleplerine uyumlaştırılması, üniversitelerde kadro hazırlığında 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin, etkin interaktif eğitim yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması yönünde 

işlerin yapılmasına halen ihtiyaç duyulmaktadır.

Diğer yandan eğitim politikalarında geniş ölçekli işlerin başlatılmasına ve sürdürülmesine rağmen birta-

kım konularda zihniyet değişiminin ilgili alanda mevcut eksiklikleri ve maddi iyileştirmelerin çözemeyeceği so-

runları çözmede daha başarılı olacağı bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Hizmeti, Eğitimde Değişim, Eğitim Politikaları, Öğretmen 
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Biyoloji Dersi Eğitim Programı Felsefi Yaklaşımı ve Kullanılan Kavramlar İle 

İlgili Öğretmen İnanış ve Algıları 

Ebru Öztürk AKAR

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, akar_e@ibu.edu.tr

Özet

Uluslar arası fen eğitimi alanyazınında kullanılan ortak dil ülkemiz eğitim araştırmaları ve reform dokü-

manlarında kullanımı yaygınlaşan yapılandırmacılık/oluşturmacılık, bilim okuryazarlığı, performansa dayalı 

değerlendirme gibi yeni kavramları ortaya çıkarmıştır. Öğretmen eğitimi programlarında yerini alan bu kavram-

ların yeni bir felsefi temelde ve uluslar arası bir yaklaşımla geliştirilen eğitim programları ile de öğretmenlere ta-

nıtılması hedefl enmiştir. Öte yandan eğitim programlarının uygulanışı üzerine yapılan çalışmalarda öğretmen-

lerin eğitim programlarında kullanılan bu kavramlar ve programların felsefi yaklaşımı hakkında yeterli bilgi ve 

deneyime sahip olmamalarının etkili uygulamaların gerçekleştirilmesini engelleyen önemli sorunlardan olduğu 

rapor edilmektedir. 

Çalışma araştırmacı tarafından biyoloji dersi eğitim programının uygulanışında karşılaşılan sorunların 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmanın devamı niteliğindedir. Öğretim davranışları üzerindeki 

belirleyici rolü ve önceki çalışmada eğitim programının uygulanışında önemli bir kısıtlayıcı olarak belirlenmesi 

nedeniyle öğretmenlerin programla ilgili inanış ve algılarının incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada biyoloji dersi eğitim programında kullanılan kavramlar ve programın temel felsefi yaklaşımı 

ile ilgili öğretmen inanış ve algılarını incelemek hedefl enmiştir. Çalışmaya yön veren araştırma sorusu şöyledir: 

Biyoloji dersi eğitim programında kullanılan kavramlar ve programın temel felsefi yaklaşımı ile öğretmen 

inanış ve algıları nelerdir? 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. 

Evren ve Örneklem: Çalışmanın evrenini Türkiye genelinde orta öğretim kurumlarında görev yapan biyo-

loji öğretmenleri oluşturmaktadır. Öğretmenlerin tamamını çalışmaya dahil etmenin zorluğu nedeniyle örnek-

leme yoluna gidilmiştir. Bolu Merkez İlçede altı orta öğretim kurumunda görevli 15 biyoloji öğretmeni kolay 

örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında doküman analizi yöntemiyle biyoloji dersi eğitim programında kullanılan kav-

ramlar belirlenmiştir. Öğretmenlerin programda kullanılan bu kavramlar ve programın temel felsefi yaklaşımı ile 

ilgili inanış ve algılarını incelemek amacıyla daha sonra dört ana sorudan oluşan Öğretmen Görüşme Protokolü 

geliştirilmiştir. Öğretmen Görüşme Protokolü kaydedilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sırasında programda 

kullanılan kavramlarla ilgili öğretmenlerin bilgi durumları, yapılandırmacı/oluşturmacı yaklaşım ve süreç odaklı 

değerlendirmenin öğretmenler için ne ifade ettiği ve biyoloji okuryazarı bireyin öğretmenler tarafından nasıl 

tanımlandığını belirlemek üzere kullanılmaktadır. Öğretmen Görüşme Protokolünde yer alan alt sorularla öğ-

retmenlerden yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını temel alan öğretim metotları hakkında bilgi ve deneyimleri, 

programda yer alan bilim-teknoloji-toplum-çevre ve bilimsel araştırma ve bilimsel süreç becerileri kazanımları-

nın uygulamaları ve performans değerlendirme, portfolyo değerlendirme, araştırma ve proje, kavram haritaları, 

yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç ve akran değerlendirme tekniklerinin derslerinde kullanımı hakkında bilgi 

toplanmaktadır. Öğretmen görüşmeleri devam etmektedir. Görüşmeler sonunda toplanan yanıtlar çözümlen-

dikten sonra nitel olarak değerlendirilecektir. Kodlanan yanıtlar tematik kategoriler altında gruplandırılacak ve 

frekansları alınacaktır. İnanış ve algılarının görsel olarak incelenmesi amacıyla öğretmenlerin kendi ifadeleri ile 

bilişsel haritalar oluşturulacaktır. Oluşturulan bilişsel haritalar daha sonra araştırmacı ve öğretmenler tarafından 

birlikte incelenecek, öğretmenlerin bilişsel haritalarında yaptıkları olası değişikliklerin nedenlerini açıklamaları 

istenecektir. Bilişsel haritaları hakkında öğretmenlerin görüşlerinin alınması bu haritaların gerçeklik ve geçerli-

liklerinin de değerlendirilmesini de sağlayacaktır. 
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Öğretmen görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle mevcut bulguların ön değerlendirilmesi programın 

temel felsefesi yaklaşımının belirleyici rolü göz önünde bulundurularak “öğrenme süreci” ve “değerlendirme” 

başlıkları altında yapılacaktır. Öğretmenlerin programın felsefi yaklaşımı ile ilgili inanış ve algıları ise “temel yak-

laşım” başlığı altında ayrıca incelenecektir. Bilişsel haritaların kullanımı ise öğretmenlerin ilgili inanış ve algı-

larının tümünün görsel olarak incelenmesini ve hiyerarşik yapılanmasının belirlenmesini sağlayacaktır. Öğret-

menlerle ilgili kıdem, mesleki gelişim çalışmalarına katılım, eğitim gibi değişkenlerin de bulgular üzerinde etkili 

olacağı düşünülmektedir. 

Araştırma bulgularının öğretmenlerin öğretimle ilgili yeterliliklerinin arttırılması konusunda gerçekleşti-

rilecek çalışmalara referans olması hedefl enmektedir. Bilinmektedir ki eğitim reformları ile gerçekleştirilmesi 

hedefl enen değişiklikler öncelikle öğretmenler tarafından anlaşılmalı, kabul görmeli ve uygulanmalıdır. Öğret-

menlerin ilgili inanış ve algılarının bu amaçla incelenmesi gerek öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili ihti-

yaçlarının gerekse sistem düzeyinde devam eden reform çalışmalarının uygulanabilirliği için temel ihtiyaçların 

belirlenmesi ve giderilebilmesi için önemlidir. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen inanış ve algısı, biyoloji, eğitim programı, felsefi yaklaşım, kavram 
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Değerleri Kazandırmasındaki Etkililik Açısından Resmi ve Örtük Program İle 

Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Etem YEŞİLYURT

 Mevlana Üniversitesi,  eyesilyurt@mevlana.edu.tr

İbrahim KURT

 Mevlana Üniversitesi, ikurt@mevlana.edu.tr

Özet

İnsanın ‘değeri’ ve ‘değerleriyle’ ilgili bir erozyonun yaşandığı çağımızda; bu erozyonun yarattığı önemli 

kayıplarla girdiğimiz 21. yüzyılda her zamankinden çok daha fazla bu değerlere sahip çıkılmalıdır (Kale, 2004). 

Benzer düşünceyi 11 Eylül saldırılarını örnek göstererek tartışan Ornstein ve Hunkins (2004) saldırıları, eğitimde 

köklü bir değişime gitmeye karar vermek için bir milat kabul etmekte,  çözümün ise ahlaki değerlerin eğitimiyle 

mümkün olacağını vurgulamaktadır. Değerlerin günden güne yozlaştığını gösteren bu tablolar, eğitimin fonk-

siyonunu yerine getiremediğinin bir göstergesi kabul edilebilir. Diğer taraftan soruna yönelik çözümün yine 

eğitim bilimcilerin elinde olduğu düşünülebilir. Bu da değerlere öncelikle eğitimcilerin sahip çıkması anlamı-

na gelmektedir. Değerlere ‘vardır’ demek için öğretim programlarına eklenen kazanım listeleri, değerlere sa-

hip çıkıldığının bir göstergesi değildir. Önemli olan öncelikle bu kazanımların nasıl sağlanacağının yollarının, 

sonrasında da ne kadar kazanılabildiğinin derecesinin tespit edilmesidir. Bu çerçevede, alanyazında ilköğretim 

programlarının, örtük programın ve okul dışı etmenlerin değerleri kazandırma etkililiğine ilişkin geniş çaplı araş-

tırmaların az olduğu görülmektedir.

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin görüşleri doğrultusunda 

resmi ve örtük program ile okul dışı etmenlerin değerleri kazandırmasındaki etkililik düzeyini belirlemektir. Bu 

genel amaç çerçevesinde belirlenen alt amaçlar aşağıda yer almaktadır.

1. Resmi programın değerleri kazandırmadaki etkililik düzeyi nedir?

2. Örtük programın değerleri kazandırmadaki etkililik düzeyi nedir?

3. Okul dışı etmenlerin değerleri kazandırmadaki etkililik düzeyi nedir?

4. Değerleri kazandırma yolu olarak resmi programın etkililik düzeyi nedir?

5. Değerleri kazandırma yolu olarak örtük programın etkililik düzeyi nedir?

6. Değerleri kazandırma yolu olarak okul dışı etmenlerin etkililik düzeyi nedir?

7. Değerleri kazandırma yolu olarak aile ortamının etkililik düzeyi nedir?

8. Değerleri kazandırma yolu olarak akraba etkililik düzeyi nedir?

9. Değerleri kazandırma yolu olarak medya ve sosyal çevrenin etkililik düzeyi nedir?

Araştırma, tarama modelinden yararlanılarak yapılmıştır. Tarama modelinin en genel özelliği geçmişte ya 

da günümüzde var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlamaktadır. Tarama modeline göre ya-

pılan araştırmalarda amaç cümlelerinin genel olarak Ne idi, nedir, Ne ile ilgili? vb. soru cümlelerinden oluşması 

istenilir Karasar (2006). Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, Konya 

ilinin Selçuklu, Karatay ve Meram ilçe merkezlerinde yer alan biri özel olmak üzere toplam altı ilköğretim oku-

lunda 8. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 526 öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri Fer ve Kuş (2009) 

tarafından geliştirilen ‘İlköğretim Programlarında Yer Alan Değerleri Kazanma Yolları Anketi’ ile toplanmıştır. 

Değerler ve değerleri kazanma yolları şeklide iki alt boyuttan oluşan ölçeğin boyutları 47 maddeden, ölçeğin 

toplamı ise 94 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin her iki boyutunda da maddeler üçlü likert tipi tarzından hazır-

lanan maddelerden oluşmuş ve maddelere ilişkin cevap seçenekleri  (1) etkisiz, (2) etkili, (3) çok etkili biçiminde 

hazırlanmıştır. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha yöntemi ile hesaplanmıştır. Kişisel ve evren-

sel değerler ile milli değerler, değerler boyutunun iki alt boyutunu oluşturmakta ve bunların güvenirlik katsayısı 
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sırayla .93 ve .87 olarak belirlenmiştir. Değerleri kazanma yolları boyutu ise beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bu 

boyutların adları ve güvenirlik katsayıları sırayla resmi program .92;  örtük program .86; aile ortamı .81; akraba 

ortamı .87; medya-sosyal çevre .81 şeklindedir. Bu çalışmadan elde edilen veriler üzerinde ölçme aracının güve-

nirlik katsayısı da Cronbach Alpha yöntemi ile hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin değerler boyutunda yer alan 

kişisel ve evrensel değerler .90, milli değerler .85 olarak tespit edilmiştir. Değerleri kazanma yolları boyutunda 

yer alan alt boyutların güvenirlik katsayısı ise resmi program .88; örtük program .87; aile ortamı .84; akraba or-

tamı .85; medya-sosyal çevre .86 şeklinde tespit edilmiştir. Ölçme aracı üçlü likert şeklinde düzenlendiğinden 

çözümleme işleminde önce cevap seçenekleri için bir sayı değeri verilmiştir. Buna göre ‘çok etkili’ seçeneği için 

‘3’, ‘etkili’ seçeneği için ‘2’, ‘etkisiz’ seçeneği için ‘1’ puan verilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri olan cinsi-

yet, okul türü, okullar ve bölgeleri sınıfl ama özelliği taşıdığından dolayı katılımcıların bu özelliklerini belirlemek 

için frekans ve yüzde teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın alt amaçlarına ilişkin elde edilen veriler, eşit aralıklı 

ölçek türünde hazırlanan ölçekten elde edildiği için, bu verilerin çözümlenmesinde kişisel değişkenler dikkate 

alınmadan aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleri kullanılmıştır. Ölçme aracındaki her bir madde için 

katılım dereceleri 3: çok etkili (3.00-2.35), 2: etkili (2.34-1.68), 1: etkisiz (1.67-1.00) şeklinde derecelendirilmiştir.

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucu ulaşılan bulgular araştırmanın alt amaç-

larının sırası dikkate alınarak aşağıda özetlenmiştir. Öğrenci görüşlerinin aritmetik ortalaması dikkate alındığın-

da resmi ve örtük program ile okul dışı etmenlerin hepsinin değerleri kazandırmada “çok etkili” olduğu; ancak 

değerleri kazandırma yolu olarak resmi program ile okul dışı etmenlerin “çok etkili”, örtük programın ise “etkili” 

olduğu tespit edilmiştir.  Öğrencilerin değerleri kazanmalarında resmi ve örtük program ile okul dışı etmenle-

rin hepsinin çok önemli işleve sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca değerleri kazanmadaki etkililik ve 

değerleri kazandırma yolu açısından okul dışı etmenlerin, resmi programdan daha etkili olması dikkate değer 

başka bir sonuçtur.

Anahtar Kelimeler: Değerler, değerlerin kazanımı, resmi ve örtük program, okul dışı etmenler.
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Özet

Bilim tarihi disiplini; bilimin ne anlama geldiği, kökeni, gelişimi, bilime katkı yapan kişilerin hayatı, bilimin 

iktisadî, siyasi, dini ve toplumsal bağlamla ilişkisi, bilimsel ürünlerin farklı kültürler arasında transferi gibi konu-

ları incelemektedir (Fazlıoğlu, 2004). Bu disiplin hem bilimdeki ilerlemenin bütünsel bir bakış açısıyla değer-

lendirilebilmesi konusunda hem de bireylerin bilime olan güvenlerini, inançlarını ve sevgilerini geliştirebilmesi 

anlamında önem taşımaktadır (Ortaş, 2005). 

Bilim tarihi insanoğlunun entelektüel boyutta gerçekleştirdiği bir serüven olması itibariyle bu süreçte geli-

nen son noktanın ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu eylemin yapılamaması, tarihteki parlak başarıları 

ve dönemlere damgasını vuran atılımları anlamlandırmayı güçleştirir (Topdemir ve Unat, 2008). Bilim tarihini 

öğrenen kimseler, bilimin her an gelişen, ilerleyen, canlı bir yapıya sahip olduğunu görürler; böylece insanların 

yaşam etkinlikleriyle sıkı bir alışveriş içinde bulunan bilimlerin yapısı ve işleyişini tanımış olurlar. Bilimin iç ve dış 

dinamizmini, özelliklerini anlayan kimsenin ise çevresinde olup bitenleri sorgulayabilmesi, öğrendiği bilgilere 

eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilmesi ve hatta kendisinin de bir takım buluşlar yapabileceğini hayal etmesi 

için ortam hazırlanmış demektir (Bozkurt, 2004). Öğrencinin, bilimsel gelişmenin nasıl meydana geldiği, bunla-

rın nasıl günümüze kadar getirildiğine ilişkin herhangi bir görüşü yoktur. Dolayısıyla bilimin tarihçesi hakkında 

derli toplu ve sistemli bir sunum, onların modern bilimin temelini öğrenmesini ve böylece modern bilim hakkın-

da edindiği bilgilerini daha iyi temellendirmesini, onları mantıksal bir zihni süreç içinde değerlendirmesini ya da 

değerlendirmeye çalışmasını sağlayacaktır (Kahya, 1993: 29).

Bozkurt (2004), öğrencilerin bilimin herkes tarafından yapılabilecek bir etkinlik olduğunu kavrayabilmeleri 

için kendi kültürümüzde yetişen bilim insanlarının katkılarından bahsedilmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. 

Bu bağlamda bir ulus olarak bilim dünyasına yapılan katkının ortaya çıkarılması, bilimi çocuklara sevdirmeye 

çalışan bir toplum için önem arz etmektedir. Bu noktada bilimsel eylemleri, sadece belli bir millet ve devamında 

tek bir kişiyle temsil durumu bireyin zihnine bir imge olarak yerleşmekte ve bu durum pek çok çalışmada ortaya 

çıkmaktadır (Korkmaz ve Kavak, 2010, Demirbaş, 2009; Oğuz Ünver, 2010).  Ünlü bilim tarihçimiz Fuat Sezgin 

bir çalışmasında, batıda uzun bir dönem boyunca yoğun biçimde işlenen tek yönlü bilim anlayışının, Avrupa 

sınırlarını aşarak diğer coğrafyalara hatta İslam dünyasında dahi etkisini göstermesi karşısında eğitim program 

ve ders materyallerinde yeterince değinilmediği noktasında eleştirilerde bulunmaktadır (2007).

Bayraktar (2007), günümüz gençliğine verilecek en güzel hediyelerden birinin benliğimizin ve medeniyet-

lerimizin bir parçası olan bilim ve teknoloji sahasında geçmişteki başarıları hatırlatmak olduğunu ifade etmek-

tedir.

Sezgin ve Bayraktar’ın önemli olan bu eleştirileri sonrasında 2010-2011 yıllarında yeniden yapılandı-

rılan Ortaöğretim Matematik ve Fen Dersleri Programlarında mevcut durumun ne olduğu ortaya çıkarılarak, 

Türkiye’de kamuoyu oluşturulması anlamında önemli bir adım olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Or-
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taöğretim Matematik, Geometri, Fizik, Kimya ve Biyoloji Dersleri Öğretim Programlarında genel olarak bilim 

insanlarına nasıl yer verilmiş ve Türk-İslam Bilginlerinin dağılım ve oranlarının  mevcut durumu belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu bilgiler ışığında hazırlanan çalışmada ortaöğretim fen ve matematik alanlarında yapılandırılmış 

olan öğretim programlarında Türk–İslam bilginlerine yer verilme durumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Betimsel olan bu çalışma, nitel araştırma geleneği içerisinde yer alan “doküman inceleme”  yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Doküman analizi Krippendorff ’ un tanımladığı gibi metinlerden geçerli ve güvenilir çıkarımlar 

yapmak için kullanılan bir araştırma yöntemi (Krippendorff , 2004) olmasının yanı sıra doküman analizi ile araştı-

rılması hedefl enen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini de yapmak mümkündür 

(Yıldırım ve Şimşek, 2003). Çalışmada, MEB tarafından hazırlanan 9, 10, 11 ve 12. sınıfl ar Ortaöğretim Matematik, 

Fizik, Kimya ve Biyoloji Dersleri Öğretim Programları betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Programlarda yer 

alan konularda, bu disiplinlere katkı sağlamış olan bilim insanlarının kimler olduğuna ve bu bilim insanlarına 

nasıl yer verildiğine bakılmıştır. Yer verilen bilim insanlarının ne kadarının Türk-İslam Bilginlerinden olduğu tes-

pit edilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, programlarda yer alan kazanımlarda farklı 

kültürde yetişen bilim insanlarından bahsedildiği görülmüştür. Matematik Dersi Programında, 9. Sınıfta 3, 10. Sı-

nıfta 4, 11. Sınıfta 4, 12 sınıfta 4 olmak üzere toplamda 15 bilim insanına değinildiği fakat bunlardan sadece 2’si-

nin Türk- İslam Bilgini olduğu görülmüştür. Geometri Dersi Programında ise 10 sınıfta 3, 11. Sınıfta 3 olmak üzere 

toplamda 9 bilim insanına değinildiği bunlardan 5’inin Türk-İslam Bilgini olduğu tespit edilmiştir. Biyoloji Dersi 

Programın 9, 10 ve 11. Sınıfl arda toplamda 3 farklı bilim insanından bahsedilmiş bunlardan 1’inin Türk-İslam Bil-

gini olduğu tespit edilmiştir.  Kimya Dersi Programında ise sadece 9. Sınıfl arda 6 bilim insanından bahsedilmiştir. 

10, 11 ve 12. Sınıfl arda konu ile ilgili herhangi bir kazanıma rastlanmamıştır. Diğer programlardan farklı olarak 

Kimya Dersi 9. Sınıf programında doğrudan Türk-İslam Bilginlerinin bilime katkıları ile ilgili genel bir kazanım 

verilmiştir. Fizik Dersi Programında ise 9, 10, 11 ve 12. Sınıfl arda toplamda 46 bilim insanından bahsedilmiş fakat 

herhangi bir Türk- İslam Bilgininden bahsedilmemiştir. Analiz sonuçlarına göre çalışmadan çıkarılacak genel 

sonuç, fen ve matematik alanlarında yapılandırılmış olan programlarda Türk-İslam Bilginlerine yeterince değinil-

mediği, bilime olan katkılarına vurgu yapılmadığı, hatta bazı programlarda konu ile ilgili kazanımların olmadığı 

yönündedir. İncelenen programlar içerisinde yer alan kazanımlarda, bilimin farklı kültürlerden ve milletlerden 

olan bilim insanlarının çaba ve emeklerine vurgu yapılsa da bilimsel birikime katkı noktasında Türk–İslam Bil-

ginlerinin payı düşünüldüğünde programlarda bazı düzenlemelerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilim Tarihi, Öğretim Programları, Türk-İslam Bilginleri
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Özet

 “Bilgi çağı” olarak tanımlanan günümüzde, bireylerin ve toplumların yaşamında bilgi ve bilgiye ulaşma 

yolları giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bilgi, bireylerin içinde bulundukları dünyayı anlamlandırmalarını 

sağlar ve bu şekilde dünya üzerinde nasıl davranmaları gerektiğine yardımcı olur. Dolayısıyla bilginin bireylerin 

yaşamında hayati bir rolü bulunmaktadır (Niedderer, 2007). Bilgi, anlama, yorumlama gibi önemli hedefl ere yö-

nelen araştırmacılar, aynı zamanda bilgi kavramına ve bilgilenme süreçlerine ilişkin kimi felsefi sorulara da yanıt 

aramaya çalışırlar. Bu sorulardan biri de bilgi felsefesinin yani epistemolojinin ne olduğudur (Baç, 2011, ss.3-5). 

Topdemir’e (2009, s.126) göre epistemoloji, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bilginin kaynağını, doğasını, doğ-

ruluğunu, sınırlarını inceleyen felsefe dalıdır. Üst düzey kavramsal bir etkinlik olan epistemoloji alanında üretilen 

irdelemeleri kavramış olan bireylerin sıradan bilgilenme süreçlerine bakışları değişir. Kuramsal irdelemelere yat-

kın bireyler düşünsel veya bilgisel tuzaklara kolayca düşmeden bilgiyi anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneği 

kazanırlar (Baç, 2011, s.28). Epistemolojik inançlar ise bir bakıma filtre görevi görerek bireylerin bilgileri anlam-

landırmasına ve yorumlamasına olanak sağlar (Demir, 2009). 

Bilgi; deneme, kavrama ve aynı zamanda kavrama sürecinin bir parçası olarak kullanılır. Çünkü bilginin 

üretimi gerçekte, anlaşılabilirliğinin görünen sürecinin bir parçasıdır (Compton ve Jansen, 1989, s.8). Bireyle-

rin bilgiyi sorgulamaları doğrultusunda üst düzey düşünme becerilerinin de gelişebileceği düşünülmektedir. 

Bireylerin sahip olduğu üst düzey düşünme becerilerinden biri de eleştirel düşünmedir. Chaff e (1988) eleştirel 

düşünmeyi, “dünyamızı daha anlamlı kılabilmek için aktif, amaçlı ve organize çabalarımız ve anlamayı açık hale 

getirmek ve geliştirmek için diğerlerini hatırlamak” şeklinde ifade etmiştir (Myers ve Dyer, 2006, s. 45). Eleştirel 

düşünme; yorumlama, analiz, değerlendirme ve çıkarımda bulunmanın yanı sıra kararın dayandığı delilsel, kav-

ramsal, yöntemsel, ölçütsel ya da içeriksel değerlendirmelerin açıklamasıyla sonuçlanan öz düzenleyici, amaca 

yönelik bir karar mekanizmasıdır (Facione, 1990’dan akt. Beşoluk ve Önder, 2010, s. 681). Hangi disiplin ya da 

farklı bakış açısıyla ele alınırsa alınsın, eleştirel düşünme becerileri özünde sorgulama, çıkarsama yapma, olay-

olgulararası ilişkiler kurma, kanıtlara dayandırma vb. üst düzey düşünme becerilerini gerektirir (Güven ve Kü-

rüm, 2004, s. 8).

Günümüzde öğrencilerin, bilgi kaynaklarına ulaşabilen, bilgiyi yorumlayabilen, kullanabilen ve yeniden 

düzenleyebilen bireyler olarak yetişmesi beklenmektedir. Eleştirel düşünebilen, bilgiyi edinmede karar verebi-

len, öğrenirken aynı zamanda başkalarına da öğreterek bilgi ve becerisini paylaşabilen bireylerin yetişmesi de 

beklentiler arasındadır. Dolayısıyla ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sahip oldukları epistemolojik inançlar 

ve eleştirel düşünme becerileri de önemli olmaktadır. 

Bu araştırma ile ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sahip oldukları epistemolojik inançlar ile eleştirel 

düşünme becerileri arasında bir ilişkinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda resmi ve özel 

ilköğretim okullarında öğrenim gören altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile epistemolojik 

inanç puanları arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca resmi ve özel 

ilköğretim okullarında öğrenim gören 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri puanları ile epistemolojik 

inanç puanları arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Araştırma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın amacına bağlı olarak ilköğretim 

6. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inanç düzeylerini ölçmek amacıyla Danos Elder (1999) tarafından geliştiri-

len ve Acat, Tüken ve Karadağ (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışmaları yapılan Bilimsel Epistemolojik 

İnançlar Ölçeği ile eleştirel düşünme becerilerinin ölçülmesi için Ennis ve Millman tarafından geliştirilen ve Akar 

(2007) tarafından uyarlama çalışmaları yapılan Cornell Eleştirel Düşünme Testi Düzey X (CEDTDX) kullanılmıştır. 

CEDTDX’in ve Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği’nin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerine uygulanabilirliğini 

belirlemek amacı ile ön uygulama yapılmış, daha sonra araştırma verilerini toplamak amacıyla ölçeğin uygula-

ması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır.

Araştırmanın evrenini Eskişehir Tepebaşı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim gören 

tüm altıncı sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Küme örnekleme yöntemi ile Tepebaşı ilçe merkezine bağlı 60 res-

mi ilköğretim okulu ve altı özel ilköğretim okulundan iki resmi ve iki özel ilköğretim okulu seçilerek, belirlenen 

okulların 165 öğrencisi araştırma kapsamına alınmıştır. 

Araştırma sonucunda resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin 

CEDTDX’ten elde ettikleri ortalama puanın 30 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç öğrencilerin eleştirel düşünme 

beceri düzeylerinin “yetersiz” olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan belirtilen öğrencilerin Bilimsel Episte-

molojik İnançlar Ölçeği’nden elde ettikleri puanlar ölçeğin beş alt boyutuna ilişkin olarak ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin ölçeğin Otorite ve Doğruluk (1), Bilgi Üretme Süreci (2) ve Bilginin Kaynağı (3) alt boyutlarından 

elde ettikleri puanlar orta seviyede (karma) inançlara sahip olduklarını gösterirken, Akıl Yürütme (4) alt boyutun-

dan edindikleri puanlar gelişmiş inanca ve Bilginin Değişirliği(5) alt boyutundan edindikleri puanlar orta üstü bir 

seviyede gelişmiş inanca sahip olduklarını gösterir niteliktedir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin elde edilen sonuçlar ise resmi ve özel ilköğretim okullarında 

öğrenim gören 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri üzerinde cinsiyetin etkili bir değişken olmadı-

ğını; 5. sınıfı tamamladıkları okul türünün ve öğrenim gördükleri okul türünün ise etkili değişkenler olduğunu 

göstermektedir. Başarı durumları yüksek olan öğrencilerin eleştirel düşünme beceri puanlarının da nispeten 

yüksek olduğu, anne ve baba eğitim, ailenin gelir durumunun öğrencilerin eleştirel düşünme beceri puanlarına 

etkisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın dördüncü alt problemine ilişkin elde edilen sonuçlara göre cinsiyet ve 5. sınıfı tamamladıkları 

okul türünün 6. sınıf öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği’nin beş alt boyutunda da elde ettikleri 

puanlar üzerinde etkili bir değişken olmadığını; öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türünün ise (1) ve (3) alt 

boyutlarından elde ettikleri puanlar üzerinde etkili bir değişken olurken; (2), (4) ve (5) alt boyutlarından elde 

ettikleri puanlar üzerinde etkili bir değişken olmadığını göstermektedir. Başarı durumları düşük olan öğren-

cilerin ölçeğin (1) ve (3) alt boyutlarından elde ettikleri puanların da nispeten düşük olduğu; (2), (4) ve (5) alt 

boyutlarından elde edilen puanlar ile öğrencilerin başarı durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı ifade 

edilebilir. Anne ve baba eğitim, ailenin gelir durumunun öğrencilerin ölçeğin (1) alt boyutundan elde ettikleri 

puanlar üzerinde etkisi olduğu görülürken; anne ve baba eğitim durumunun öğrencilerin ölçeğin (2), (3), (4) ve 

(5) alt boyutlarından elde ettikleri puanlar üzerinde ve ailenin gelir durumunun öğrencilerin ölçeğin (2), (4) ve 

(5) alt boyutlarından elde ettikleri puanlar üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. Sadece ailenin gelir durumu-

nun öğrencilerin ölçeğin (3) alt boyutundan elde ettikleri puanları etkilediği ifade edilebilir.

Resmi ve özel ilköğretim okullarında öğrenim gören 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri puan-

ları ile epistemolojik inanç puanları arasındaki ilişkinin analizi Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı 

tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri yükseldikçe (1) ve (3) alt boyutla-

rına yönelik epistemolojik inançları azalmaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile (2), (4) ve (5) alt 

boyutlarına yönelik epistemolojik inançları arasında ise anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Eleştirel Düşünme Becerisi, Epistemolojik İnanç
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Özet

Öğretmen adaylarının eğitime ilişkin inançları onların gelecekteki sınıf içi öğretmenlik algılarını, değerlen-

dirmelerini ve davranışlarını etkilemektedir.  Öğretmen etkililiği ile inançları arasında bir ilişkinin varlığından söz 

edilebilir. Etkili öğretmenler, etkili olmalarını sağlayan bazı inançlarla donatılmışlardır. Öğretmenlerin inançları, 

yaptıkları öğretim planlarını, öğretim sürecinde öğrencileri için uygun görecekleri ve işe koşacakları etkinlik 

türlerinin seçimini etkilemektedir (Heilman, 1998; Hatala, 2002). Benzer şekilde Dooley (1997), öğretmenlerin 

öğretime ve öğrenmeye ilişkin sahip oldukları inançları, öğretmenlerin teorik yönelimlerini yansıttığını ve öğre-

tim sürecinde kullanmak için seçtikleri uygulamalarını etkilediğini ifade etmektedir. Bu yönde pek çok araştırma 

mevcuttur (Luft ve Roehrig, 2007; Şahin, Bullock ve Stables, 2002). Bazı öğretmenler sahip oldukları inançlar 

üzerinde ilköğretim ve ortaöğretim dönemlerindeki öğrencilik deneyimlerinin eğitime ilişkin inançları üzerinde 

etkili olduğunu ve bunun öğretmen yetiştirme programları tarafından  pekiştirildiğini belirtmektedirler. Öğret-

men yetiştiricileri, öğretmen adaylarının geleneksel inançlarını değiştirmek için çabalarken, geleceğin öğret-

menleri de var olan inançlarını destekleyen kanıtlar bulmaya çalışmaktadırlar (Dooley, 1997). Öğretim inançla-

rının değişmesinin niçin zor olduğunu açıklamaya çalışan Hatala (2002) bunun nedenleri arasında, öğretmenin 

öğrenmeye ve öğretime ilişkin sahip olduğu inançların,   öğretmen bir öğretmen yetiştirme kurumunda öğren-

ciyken, öğretmenlik adaylığı döneminde oluştuğunu belirtmektedir. 

Öğretmen adaylarının eğitime ilişkin inançlarının belirlenmesi ile ilgili literatür  incelendiğinde eğitim fel-

sefesinin içerikleri ile karşılaşılmaktadır. Öğretmenlerin  inanç sistemleri ile ilgili çalışmalarda bulunan araştır-

macılar, öğretmenlerin, öğretim uygulamalarına yön veren herhangi bir eğitim felsefesine sahip olmalarının bir 

zorunluluk olduğunu varsaymaktadırlar (Lee, 1987). Birçok öğretmen yetiştirme programlarının bel kemiğini 

eğitim felsefesi akımlarından ilerlemecilik ve esasicilik oluşturmaktadır. Araştırmada aktarmacılık olarak ifade 

edilen inanç sistemi özünde esasiciliği yansıtmaktadır. İlerlemeciliği savunanlara göre öğretmenler toplumun 

en önemli üyeleridir. Dewey, öğretmenlerin, yeni sosyal düzenin habercisi olduklarını, toplum hayatta kalacaksa 

öğretmenlerin gerçekleştirdikleri çalışmalarla başarılı olunacağını belirtmektedir (Aktaran: Witcher, 1993). Bu 

bakış açısında öğretmenlerin sınıf içinde tek otorite kaynağı olduğu fikrini benimsememektedir. Öğretmen, 

öğrenme etkinliğinin bir katılımcısı olarak ele alınmaktadır. Aktarmacılar, öğretmeni öğrenme sürecinin mer-

kezinde görmektedirler. Öğretmenlerden, konu alanına ilişkin sahip olduğu bilgiyi sistematik bir şekilde öğren-

cilerine aktarması beklendiği gibi toplumun önemsediği değerlerin öncülüğünü yapması da beklenmektedir 

(Minor ve diğer., 2001). 

 Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının eğitime ilişkin inançları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Sınıf öğretmeni adaylarının eğitime ilişkin inançları nedir?

2.  Bu inançlar  sınıf, cinsiyet, eğitim felsefesi dersini alma, okul deneyimi/gözlem dersini alma, sınıf yö-

netimi ve okullarda uygulama/staj yapma değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?

Araştırma tarama türündedir. Karasar’a (1984) göre tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır.  Çalışma,  Ankara’da bir devlet üni-

versitesinde sınıf öğretmenliği bölümüne devam eden,  3 ve 4. sınıf öğrencileri olan 130 kişi üzerinde gerçek-

leştirilmiştir.  Veriler Okut (2009) tarafından geliştirilen “Eğitime İlişkin İnanç Ölçeği”nden elde edilmiştir. Ölçekte 

yer alan faktör yük değerleri 0.37 ile 0.71 arasındadır. Bununla birlikte düzeltilmiş madde toplam korelasyonları 

ise 0.737 ile 0.765 arasında değişmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin iç tutarlık katsayısı Cronbach Alfa 0.757 
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olarak bulunmuştur. Ölçekten 1-10 toplam puanı olan öğrenciler aktarmacı, 11-14 toplam puan alan öğrenciler 

eklektik, 15-24 toplam puan alan öğrenciler ise ilerlemeci olarak nitelendirilmiştir. Her bir maddenin karşısında 

Likert tipi 5 ölçekli bir cevap skalası bulunmaktadır. Bu skala (5) Tamamen katılıyorum, (4) Büyük Ölçüde Katılıyo-

rum, (3) Biraz Katılıyorum ve (2) Çok Az Katılıyorum (1)Hiç Katılmıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının boyutlara göre eğitime ilişkin inançlarına frekans ve yüzde alma yoluyla bakılmıştır. 

Araştırmada kullanılan değişkenler (sınıf, cinsiyet, eğitim felsefesi dersini alma, okul deneyimi/gözlem dersini 

alma, okullarda uygulama/staj yapma ve sınıf yönetimi dersi alma) ve eğitime ilişkin inanç tipleri (aktarmacı, 

eklektik, ilerlemeci) kategorik olduğundan,  iki sınıfl ı değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı  kay-kare 

ile test edilmiştir. Büyüköztürk’e (2003)  göre bu teknik, iki sınıfl amalı (kategorik) değişken arasındaki anlamlı 

ilişki olup olmadığını test etmektedir.

Araştırmada elde edilen bulgular özetle:

Araştırmaya katılan 130 sınıf öğretmeni adaylarından 10 kişi (%7.7) aktarmacı, 45 kişi (%34.8) eklektik, 75 

kişi ise (% 57.7) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. 

Sınıf değişkenine göre bakıldığında 3. Sınıf öğretmen adaylarından 9 kişi (%11.1) aktarmacı, 33 kişi (%40.7) 

eklektik, 39 kişi (% 48.1) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. 4.sınıfta ise  1 kişi (% 2.0) aktarmacı, 33 kişi (% 34.6) 

eklektik, 39 kişi (% 57.7) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. Yapılan Kay-Kare Testi analiz sonuçlarına göre , öğ-

retmen adaylarının sınıf değişkenine göre eğitim inançları arasında manidar bir fark vardır [X2
2
=8.988, p>.05].  

Cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmen adayından 5 kişi (% 5.4) aktarmacı, 30 kişi (% 32.3) eklektik, 58 kişi 

(% 62.4) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. Erkek öğretmen adayından ise  5 kişi (% 13.5) aktarmacı, 15 kişi (% 40.5) 

eklektik, 17 kişi (% 45.9) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. Yapılan Kay-Kare Testi analiz sonuçlarına göre , öğretmen 

adaylarının cinsiyet değişkenine göre eğitim inançları arasında manidar bir fark bulunmamıştır [X2
2
=4.040, p>.05].  

Okul deneyimi / gözlem dersi alıp almama durumuna göre bakıldığında evet diyen öğretmen adaylarından 

7 kişi (% 7.8) aktarmacı, 26 kişi (% 28.9) eklektik, 57 kişi (% 63.3) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. Hayır diyen 

öğretmen adaylarından ise 3 kişi (% 7.9) aktarmacı, 18 kişi (% 47.4) eklektik, 17 kişi (% 44.7) ilerlemeci eğitim 

inancına sahiptir. Yapılan Kay-Kare Testi analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının okul deneyimi / gözlem 

dersi alıp almama durumuna göre  eğitim inançları arasında manidar bir fark bulunmamıştır [X2
2
=4.253, p>.05].  

Eğitim Felsefesi dersi alıp almama durumuna göre  bakıldığında evet diyen öğrencilerden 6 kişi (% 7.6) 

aktarmacı, 20 kişi (% 25.3) eklektik, 53 kişi (% 67.1) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. Hayır diyen öğretmen 

adaylarından ise 4 kişi (% 8.2) aktarmacı, 24 kişi (% 49) eklektik, 21 kişi (% 42.9) ilerlemeci eğitim inancına sa-

hiptir. Yapılan Kay-Kare Testi analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının eğitim felsefesi dersi alıp almama 

durumuna göre  eğitim inançları arasında manidar bir fark bulunmuştur [X2
2
=8.010, p>.05].  

Sınıf Yönetimi dersi alıp almama durumuna göre  bakıldığında evet diyen öğretmen adaylarından 9  kişi (% 

7.0) aktarmacı, 45 kişi (% 34.9) eklektik, 75 kişi (% 58.1) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. Hayır diyen öğretmen 

adayı ise 1 kişi (% 100) aktarmacı görüşü benimserken tüm öğrencilerin sınıf yönetimi dersi aldığı görülmekte-

dir. Hayır diyen bir kişi olması nedeniyle karşılaştırma yoluna gidilmemiştir. 

Okullarda uygulama (staj) yayıp yapmama durumuna göre bakıldığında evet diyen öğretmen adayların-

dan 3  kişi (% 5.1) aktarmacı, 15 kişi (% 25.4) eklektik, 41 kişi (% 69.5) ilerlemeci eğitim inancına sahiptir. Hayır 

diyen öğretmen adaylarından ise 7 kişi (% 9.9) aktarmacı 30 kişi (% 42.3) eklektik, 34 kişi (% 47.9) ilerlemeci 

eğitim inancına sahiptir. Yapılan Kay-Kare Testi analiz sonuçlarına göre , öğretmen adaylarının okullarda uygula-

ma (staj) yayıp yapmama durumuna göre    eğitim inançları arasında manidar bir fark bulunmuştur [X2
2
=6.198, 

p>.05].  

Elde edilen bulgular özetlenecek olursa; sınıf öğretmeni adayları daha çok ilerlemeci daha sonra ektektik 

ve çok az da aktarmacı eğitim inancına sahipler. Yapılan Kay-Kare Testi analiz sonuçlarına göre öğretmen aday-

larının eğitim inançları cinsiyet,  okul deneyimi / gözlem dersi alıp almama durumuna göre farklılaşmamaktadır. 

Ancak öğretmen adaylarının devam ettikleri 3 ve 4. sınıfta olma, eğitim felsefesi alıp almama,  okullarda uygula-

ma (staj) yayıp yapmama durumuna göre eğitim inançları arasında manidar faklar mevcuttur. 
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Araştırmada elde edilen bulgular Okut’un  (2011) araştırması ile benzerlik göstermektedir. Okut (2011) 

çalışmasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin katıldığı araştırmada öğretmenlerin azdan çoğa doğru aktarma-

cı, eklektik ve ilerlemeci eğitim inancına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Minor ve diğerleri (2002) 

yaptıkları araştırma göre öğretmenlerin daha çok eklektik, sonra ilerlemeci ve daha sonra aktarmacı eğitim inan-

cına sahip oldukları sonucu bulunmuştur. Yine Okut (2009) tarafında sınıf öğretmenleri ile yapılan araştırma 

sonucunda öğretmenlerin azdan çoğa sırasıyla eklektik, ilerlemeci ve aktarmacı eğitim inancına sahip olduk-

ları bulunmuştur. Tüm çalışmalarda ortak olan aktarmacı eğitim inancına sahip öğretmenlerin ya da öğretmen 

adaylarının daha azınlıkta olduğudur.

Öğretmenlerin öğrenmeye ve öğretime ilişkin sahip oldukları inançlar, öğretmen bir öğretmen yetiştir-

me kurumunda öğrenciyken oluştuğunu söyleyen Hatala’nın (2002) belirttiğinden yola çıkarak eldeki çalışma 

sonuçlarına dayalı olarak; öğretmen adayının eğitim inançlarının oluşmasında öğrenimi sırasında aldığı eğitim 

felsefesi ve sınıf yönetimi derslerinin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca eğitim inançlarının oluşmasında okul de-

neyimi / staj yapma durumunun da eğitim inancının oluşmasında etkili olduğu sonucu çıkmaktadır. Araştırma-

da elde edilen eğitim inançlarının  cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermemesi yine Okut’un  (2009; 2011) 

araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Hatala (2002) çalışmasında profesörlerin sahip oldukları inançların, onların sınıf uygulamalarına rehberlik 

ettiğini göstermektedir. Bu durumun aynı şekilde öğretmen adaylarının eğitim inançlarının okullarda uygula-

ma/staj çalışmalarına da yansıtabileceklerinin bir göstergesi olabilir.  Ayrıca Okut’un (2009:205) belirttiğine göre 

ilerlemeci öğretmenlerin, etkili öğretmenlerin kişisel özellikler ve kişiler arası ilişkiler alanlarındaki özelliklerine 

aktarmacı ve eklektik öğretmenlere oranla daha yüksek düzeyde sahip oldukları sonucu, öğretmen adaylarının 

çoğunun gelecekte birer etkili öğretmen olacaklarını bir göstergesi de olabilir. 

Eğitim inançlarının oluşmasında öğretmen adaylarının eğitim sırasında aldıkları derslerin ve son sınıfta 

yaptıkları staj çalışmalarının etkili olduğu sonucu, öğretmen yetiştiren kurumların politikalarını sürekli gözden 

geçirmeleri gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır, denilebilir. Araştırma ayrıca üniversite eğitiminin gerçek-

ten etkili olup olmadığını ortaya koymak açısından farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler arasında da dene-

nebilir. 

Anahtar kelimeler: sınıf öğretmeni adayı, eğitim inançları, aktarmacılık, ilerlemecilik, öğretmen yetiştir-

me. 
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Günümüz okullarında verilen eğitimin genel yapısı itaat ve uyum sağlayan nesiller yetiştirme çabası içeri-

sinde işlevini sürdürmeye davam etmektedir. Bu şekilde devam edildiği sürece başkalarının ürettiklerini tüket-

mek, geliştirdikleri sistemlerle yetinmek zorunda kalırız (Şimşek, 2007). Bu seyir içinden kurtulmanın en önemli 

parçalarından biri de sınıf öğretmenlerinin özellikleridir. Sınıf öğretmenlerinin düşünme biçimleri kuşkusuz sı-

nıfta uygulanan eğitim- öğretimi olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Hatta Sternberg (2009), eşler, çocuklar 

ile anne babalar, öğretmenler ile öğrenciler ve patronlar ile çalışanlar arasında yanlış anlamaların ortaya çıkabil-

diğini belirtmektedir. Düşünme ve öğrenme stillerini anlamak, insanların bu yanlış anlamaları önlemelerini ve 

gerçekten hem birbirlerini hem de kendilerini daha iyi anlar hale getirmelerini sağlayabilir. “Stil, yetenek değil 

bir düşünme biçimidir. Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri işleme ve kullanım tarzıdır. Yetenek bireyin 

bir işi ne derece iyi yaptığını belirlerken, stil kişinin bir şeyi yapmaktan hoşlandığı tarzdır” (Sternberg, 1994: Akt, 

Sevinç&Palut, 2010, s.4). İnsanların düşünme stilleri birbirinden farklıdır ve bu farkı oluşturan bazı değişkenler 

bulunmaktadır. Kuzey Amerika’da yeniliğe ve mevcut olanı değiştirip daha iyisini yapmaya verilen önem yaratıcı 

ve liberal stillerin nispeten daha fazla ödüllendirilmesine; Japonya gibi geleneksel olarak norm ve geleneklerin 

izlenmesine daha fazla önem veren diğer toplumların, yürütmeci ve tutucu stilleri besleme olasılıkları daha 

fazladır (Sternberg, 2009). Yapılan bir araştırmada (Yıldızlar, 2010), farklı kültürden gelen öğretmen adaylarının 

düşünme stillerindeki farklılaşmada kültür etkisi görülmektedir. Bu doğrultuda düşünme stillerini etkileyen de-

ğişkenlerden biri de kültürdür.

Kültür, bir toplumun doğal ve toplumsal çevreye uyum sağlayabilmek için geliştirdiği her türlü maddi ve 

manevi ürünler; teknolojik araçlar, siyasal, dinsel, toplumsal düşünce ve inançlar, davranış biçimleri vb. gibidir 

( Kuzgun&Deryakulu, 2006 ).  Son yıllarda öğretmen yetiştirme ile ilgili yapılan çalışmalarda, öğretmen adayla-

rının kültüre duyarlı bir anlayış geliştirmeleri ve öğrenme öğretme ortamının öğrencilerin maksimum düzeyde 

fayda sağlaması için bireysel farklılıklara sebep olan kültürel farklılıkların öğretmen adaylarına kazandırılmasının 

önemi vurgulanmaktadır (Çoban&Karaman&Doğan, 2010, s.127).  Smolen& Colville-Hall& Liang ve Mac Donald 

(2006) dört eğitim fakültesinin öğretim üyeleri ile yapılmış kapsamlı bir çalışmanın bulgularında da öğretim üye-

lerinin sıklıkla farklı kültürlerden olan öğrencilerle karşılaştıkları (%94), kültüre duyarlı eğitim programlarının ge-

rekliliğine inanıldığı, ancak bunu hayata geçirme konusunda sıkıntılar yaşandığı görülmüştür (Başbay&Bektaş, 

2009, s.30). Cırık’ın (2008, s.29) aktardığına göre Herron, Green, Russell ve Southard (1995), öğretmenlerin, çok 

kültürlü eğitim yaklaşımlarının algılarını inceledikleri  araştırma sonucunda, özellikle sınıf öğretmenlerinin, çok 

kültürlü eğitimi uygulamada diğer öğretmenlerden daha istekli oldukları ve  tüm öğretmenlerin de çok kültürlü 

eğitimin gerekli ve yararlı olduğu yönünde görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda, ülkemizin çokkültürlü yapısı ve düşünme stillerinin etkilendiği değişkenlerden birinin kül-

tür olması nedeniyle, araştırmanın problem cümlesi; “Sınıf öğretmenlerinin çok kültürlülük tutumları ile düşün-

me stilleri arasındaki ilişki nasıldır?” şeklindedir. 

Araştırmada bu problem doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

1. Sınıf öğretmenlerinin çok kültürlülük tutumları nasıldır?

2. Sınıf öğretmenlerinin çok kültürlülük tutumları cinsiyete, yaşa, mezun olunan okula, mesleki kıdeme, 

öğrenim hayatının geçtiği yerleşim birimine, anne ve babanın eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir?
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3. Sınıf öğretmenlerinin düşünme stilleri nasıldır?

4. Sınıf öğretmenlerinin düşünme stilleri cinsiyete, yaşa, mezun olunan okula, mesleki kıdeme, öğrenim 

hayatının geçtiği yerleşim birimine, anne ve babanın eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göster-

mekte midir?

5. Sınıf öğretmenlerinin çok kültürlülük tutumları ile düşünme stilleri arasında anlamlı bir ilişki var mı-

dır?

Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma Mardin il merkezi ve Kızıltepe ilçesinde bu-

lunan ilköğretim okullarında çalışan sınıf öğretmenleri ile yürütülmüştür. Mardin il merkezindeki beş ilköğretim 

okulu ile Mardin Kızıltepe ilçesinde bulunan sekiz ilköğretim okulunda çalışan 55’i (% 53,4) kadın, 48’i (% 46,6) 

erkek olmak üzere toplam 103 sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri top-

lama aracı olarak Sternberg (1988)’in “Zihinsel Özyönetim Kuramı”na dayalı olarak Sternberg ve Wagner (1992) 

tarafından geliştirilen “Düşünme Stilleri Envanteri” ile Ponterotto ve arkadaşları (1998) tarafından öğretmenle-

rin çokkültürlü eğitimine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilen “Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum 

Ölçeği” kullanılmıştır. Düşünme Stilleri Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanarak güvenirlik ve geçerlik çalışması Fer 

(2005) tarafından yapılmıştır. Envanterde tamamı olumlu olarak yazılmış toplam 104 madde ve beş temel bo-

yut (faktör) altında yer alan 13 düşünme stili yer almaktadır. Her bir alt faktörde 8’ er madde yer almaktadır.  

Derecelendirme yedili likert formunda; hiç bana uygun değil (1), pek bana uygun değil (2), çok az bana uygun 

(3),  biraz bana uygun (4), bana oldukça uygun (5), bana çok uygun (6), mükemmel biçimde (Tamamen) bana 

uygun (7) biçiminde düzenlenmiş ve puanlanmıştır. Envanterin, bu çalışma için hesaplanan Cronbach Alfa gü-

venirlik katsayısı .95 ; ölçeğin beş temel boyutunun, işgörüler boyutu .91, biçimler boyutu .86, düzeyler boyutu 

.71, yönelim boyutu .82, eğilimler boyutu .79 olarak bulunmuştur. Toprak (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

“Çokkültürlü Tutum Ölçeği” beşli dereceleme ölçeğinde hazırlanan 20 maddeden oluşmaktadır. On üçü olumlu, 

yedisi olumsuz toplam 20 madde için Cronbach alfa değeri .76’dir. Beşli likert tipindeki maddeler için aritmetik 

ortalama değerleri 1.00–1.79 aralığında “Hiç Katılmıyorum”, 1.80–2.59 “Katılmıyorum”, 2.60−3.39 “Kararsızım”, 

3.40– 4.19 “Katılıyorum” ve 4.20−5.00 “Tamamen Katılıyorum” şeklinde yorumlanmıştır. Negatif maddeler ters 

puanlandıktan sonra her birey için toplam puan alınmıştır. Buna göre yüksek değerler çokkültürlü eğitime karşı 

olumlu tutumu belirtirken, düşük değerler olumsuz tutumu ifade etmektedir. Verilerin analizinde ise t testi, 

varyans analizi ve pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

Verilerin analizi sonucunda, sınıf öğretmenlerinin çok kültürlülüğe karşı olumlu tutum sergiledikleri, bu 

tutumun cinsiyet, yaş, mezun olunan okul, mesleki kıdem, üniversite eğitiminin geçtiği yerleşim biriminin çok 

kültürlülük açısından homojenliği, anne ve babanın eğitim düzeyi açısından anlamlı bir şekilde farklılıklaşmadı-

ğı sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim ve ortaöğretim eğitiminin geçtiği yerleşim biriminin çok kültürlülük açısın-

dan homojenliğine göre anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin düşünme stillerinin ise en çok 

aşamacı ve yasayapıcı olduğu görülmüştür. Düşünme stilleri cinsiyet açısından sadece bütünsel ve tutucu alt 

boyutlarında, kıdem açısından tutucu alt boyutunda, ilköğretimi okuduğu yerin homojenliği açısından çok erkçi 

ve dışadönük alt boyutlarında, ortaöğretimi okuduğu yerin homojenliği açısından içedönük, üniversite tekerkçi 

ve ayrıntı alt boyutları açısından anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Anne ve babanın eğitim düzeyi 

açısından düşünme stillerinde anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Çok kültürlülüğe bakış ile düşünme stillerinin 

tekerkçi, bütünsel, içedönük ve tutucu alt boyutları dışında kalan alt boyutlar arasında anlamlı pozitif ilişkiler 

olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Düşünme stilleri, çokkültürlülük.
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Özet

Sokrates bilginin insanda doğuştan olduğunu, öğretmenin görevinin, öğrencide esasen var olan bilgileri 

hatırlatmaktan ibaret olduğunu kabul ediyordu. 

Sokratik konuşma 20. yüzyılda, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Alman filozof Leonard Nelson’un ön-

cülüğünde geliştirilmiştir. O zamandan bu yana çeşitli Avrupa ülkelerinde çocuklar, öğrenciler ve yetişkinlerin 

yer aldığı gruplar halinde uygulanmakta çeşitli öğrenim programlarına esin kaynağı olmaktadır. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra özellikle Almanya ve Hollanda’da Sokratik Diyalog gruplarına katılım giderek çoğalmıştır (Ce-

vizci, 1994) Sokratik Konusma bir grup çalısmasıdır, birlikte konusmanın, herkesin fikir yürütebilecegi konuları 

ele almanın bir yoludur. Basit ama belirgin ilkelere ve kurallara dayanarak, düzenli bir çaba halinde gerçeklesti-

rilir (Birnbacher ve Digerleri. 2006). Ön sartı; düsünce, fikir üretme, ortak akıl veya düsünme süreci için motivas-

yon olusturma (çocukların ilgi, alaka ve merak gücünü artırma), ortak kesif, delil getirme ve arka planı sorgula-

madır (Karakaya,2006). Sokratik Yöntemde başlangıçta kişinin konu ile ilgili hiçbir şey bilmediği varsayımından 

yola çıkılmakta, belli bir konu ile ilgili bir tartışma başlatılarak adım adım  sebep-sonuç ilişkileri kurularak gelişti-

rilmekte ve tartışmanın sonucunda bir yargıya varılmaktadır(Stanley ve Bowkett,2004).

Lipman ve Sharp; 1970’li yıllarda  Sokratik sorgulama yöntemini temel alan Çocuklar için Felsefe( Philo-

sophy for children- P4C) olarak adlandırdıkları,  çocukları felsefe  yapmaya yönlendirmeye yönelik bir prog-

ram geliştirmişlerdir. Bu programı geliştirirken sistematik sorgulama ve tartışmaya dayalı Sokratik sorgulama 

Yöntemi’nden etkilenmişlerdir(Marashi,2008). Lipman ve Sharp’ın geliştirmiş oldukları programda; çocuklar tar-

tışma sırasında birbirlerini dinlemeye, birbirlerine sorular sormaya ve sorulan sorular hakkında fikirlerini ifade 

etmeye yönlendirilmektedirler. Programda  sorgulama grubu  (community of inquiry) adı verilen bu tartışma 

grubu; öğretmen tarafından yönlendirici sorular sorularak desteklenmekte ancak tartışma tümüyle öğretmen 

tarafından kontrol edilmemektedir (Vansieleghem,2005). Programın amacı; çocukların sebep-sonuç kurma be-

cerilerini geliştirmek ve kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda bulun-

ma becerilerini desteklemektir. (Lipman,1981). Burada önemli olan karşılaşılan temel problemler üzerine sorular 

sormak ve bu sorular. doğrultusunda düşünmektir(Estarellas,2007). Lipman; çocukların doğasından gelen me-

rak ve keşfetme  arzusunun felsefe ile harmanlandığında, çocukların gelecekte daha esnek ve etkin düşünebilen  

yetişkinlere dönüşeceğine inanmaktadır(Lipman,1981). Ancak burada söz konusu olan Platon, Aristototles gibi 

felsefecilerin öğretilerinin sınıfta ders olarak işlenmesi değildir (Marashi,2008). Çocuklar için Felsefe yaklaşımı-

nın temeli; çocukların hikayeler ve şiirler gibi kendileri için ilgi çekici, hayal gücüne dayalı ve eğlenceli olan bir 

uyaran vasıtasıyla keşfetmeleri; geçmişleriyle, bugünleriyle ve gelecekleriyle doğrudan bağlantılı olan konularla 

ilgili düşünmeleri için gerekli becerileri edinmeleridir (Stanley ve Bowkett,2004).

Çocuklar için felsefe programının etkililiğine ilişkin yapılan araştırmalar (Lipman ve Bierman,1976; 

Haas,1976; Education Testing Service,1978; Sasseville,1994; Dyfed,1994; Fields,1995; Imbrusciano,1997; Do-

herr,2000; Campbell,2000; Daniel,2000; IAPC,2002); çocuk ve ergenlere uygulanan Çocuklar için Felsefe 

Programı’nın çocukların yaratıcılık, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özgüven, dil, eleştirel düşünme becerileri ve ma-

tematik becerilerinin gelişimini desteklediğini göstermektedir.(Okur,2008).



337

Bildiri Özetleri

Sokratik sorgulama yöntemi ile  edinilen eleştirel düşünme becerisi Chafee’ye göre (1988) anlamalarımızı 

açıklığa kavuşturmak, geliştirmek ve dünyamızı anlamak için bizim ve diğer insanların düşüncelerini dikkatli bir 

biçimde inceleyerek yaptığımız etkin, amaçlı ve organize edilmiş çabalarımızdır. Paul (1988) eleştirel düşünmeyi, 

gözlem ve bilgiye dayanarak sonuçlara ulaşma olarak tanımlar. Norris (1985) ise eleştirel düşünmeyi, öğrencilere 

daha önceden bildikleri her şeyi uygulamaları ve kendi düşüncelerine değer biçip onu değiştirmeleri olarak 

tanımlamıştır (Demirel, 1999). 

Eleştirel düşünme özellikle son 20 yıldan beri eğitim çevrelerinde önemsenmekte ve tartışılmaktadır. Bu-

nun temel nedeni ise bilginin doğası, öğrenmenin nasıl meydana geldiği, öğrencinin ve öğretmenin sınıftaki ko-

numlarına ilişkin köklü yargıların değişmesidir (Özden, 1998). Pozitivist düşünceyi psikoloji bilimine uygulayan 

davranışçı yaklaşım, öğrenmeyi basit uyarıcı-tepki arasında bağ kurma süreci olarak görüyordu. Kurulan bağ 

ise mekanik bir bağ olarak tanımlanıyor, gözlenip ölçülemediği için insan beyni, zihni, düşünce ve duyguları ya

tamamen görmezden geliniyor ya da küçümseniyordu. Buna karşılık gerek yapılan deneysel çalışmalar, 

gerekse teknolojik gelişmeler sonunda insan beyninin incelenebilmesi, davranışçı yaklaşımın varsayımlarını 

çürütmüştür. Son zamanlarda ise hızla, “pozitivist paradigma”nın yerini almakta olan “yorumcu paradigma” da 

bilgiyi nesnel değil, insan bilincinde yapılanan bir olgu olarak görmektedir. Bu nedenle, eğitim programlarında 

eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi zorunlu bir hal almıştır (Vural ve Kutlu, 2004).

Flavell (1979, 1987) tarafından “karmaşık bir kavram” olarak nitelenen üst biliş, birçok araştırmacı tarafın-

dan tanımlanmıştır. Flavell (1979)’a göre üstbiliş; kişinin kendi bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu bilginin 

bilişsel süreçleri kontrol etmek için kullanılmasıdır. Sternberg (1981, 1986)’ya göre üstbilişsel beceriler; bilişsel 

süreçleri kontrol eden içsel yönetici süreçlerdir. Bald ve Shimamura (1998) ise üstbilişi; kişinin kendi düşünceleri, 

bellekleri ve bilgileri hakkında düşünmesi olarak tanımlamaktadır. Brown (1987)’ye göre ise üstbiliş; kişinin kendi 

bilişsel sistemi hakkındaki bilgisi ve kontrolüdür. Kluwe (1987)’ye göre üstbiliş; kişinin biliş hakkında bildirimsel 

bilgisi ile kendi düşünmesinin kontrolü ve düzenlenmesine yönelik işlemsel bilgisine işaret eder.(Saraç,2010).

Araştırma, Sokratik sorgulama yöntemi ile yapılan eğitimin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin akademik ba-

şarı, eleştirel düşünme ve üst bilişsel farkındalık düzeylerine etkisinin olup olmadığını  ortaya koymak amacıyla 

planlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki denencelere ve alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. Sokratik sorgulama yöntemi programına katılan deney grubunun  akademik başarı ön test ve son 

test puanları ile, programa katılmayan kontrol grubunun öğrencilerin akademik başarı ön test ve  son 

test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır?

2. Sokratik sorgulama yöntemi programına katılan deney grubunun  eleştirel düşünme becerileri ön 

test ve son test puanları ile programa katılmayan kontrol grubunun eleştirel düşünme becerileri ön 

test ve  son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır?

3. Sokratik  sorgulama yöntemi programına katılan deney grubunun  üstbilişsel farkındalık  ön test ve 

son test puanları ile, programa katılmayan kontrol grubunun üstbilişsel farkındalık ön test ve  son test 

puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır?

4. Sokratik sorgulama yöntemi programına katılan deney grubunun programa yönelik düşünceleri ne-

lerdir?

5. Sokratik sorgulama yöntemi programına katılan deney grubuna ilişkin öğretmen gözlemleri neler-

dir?

Araştırmada deneysel yöntemin “Kontrol Gruplu Ön Test -Son Test Deseni” kullanılmıştır. Araştırma ilköğ-

retim okuluna devam eden 10’u kontrol ve 10 ‘u deney grubu olarak 20 üstün yetenekli öğrenci üzerinde yürü-

tülmüştür. Çalışmada akademik başarıyı akademik başarı testinden, eleştirel düşünme düzeylerini belirlemek 

amacıyla Cornell Eleştirel Düşünme Ölçeğinden, üstbilişsel farkındalıklarını belirlemek amacıyla da Çocuklar için 

Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği A Formundan ve öğrenci gözlem formlarından elde edilen veriler analizde kullanıl-
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mıştır. Deneysel çalışma öncesinde gruplar akademik başarı, eleştirel düşünme düzeyi ve üst bilişsel farkındalık 

düzeyleri açısından denkleştirilmiştir. Verilerin analizinde deney grubu ile kontrol grubu arasında eleştirel dü-

şünme, üstbilişsel farkındalık ve akademik başarıya göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını test etmek için 

Mann Whitney U-Testi ve Wilcoxon testleri uygulanacaktır. 

Verilerin analizleri sonucunda programa katılan deney grubu öğrencilerinin program öncesi ve sonrası 

akademik  başarıları, eleştirel düşünme becerileri ve  üsbilişsel farkındalıkları   arasında pozitif yönde  anlamlı bir 

fark olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (p<.05). Deney grubu öğrencilerinin  akademik  başarıları, eleştirel düşünme 

becerileri ve  üsbilişsel farkındalıklarına ait puanlarının  kontrol grubu öğrencilerinin puanlarına göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<.05) ve bu farklılığın deney gurubu öğrencilerinin lehine olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bulgular Sokratik sorgulama yöntemine dayalı programın öğrencilerin başta akademik başarı olmak 

üzere eleştirel düşünme becerileri ve üstbilişsel farkındalıklarını geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırma bulguları alan yazın ve ilgili araştırmalarla desteklenerek tartışılacaktır. Araştırma bulgularına 

dayanarak araştırmaya ilişkin ve yapılacak araştırmalara yönelik öneriler getirilecektir. Araştırma sonucunda sor-

gulamaya dayalı öğretim yönteminin özellikle küçük yaşlardan itibaren okullarda uygulanması önerilir. Beceri 

temelli düşünme eğitimi dersleri okul öncesi eğitimden itibaren başlamalıdır. 

Anahtar sözcükler: Akademik başarı, Eleştirel düşünme, Sokratik sorgulama, Üsbilişsel farkındalık.
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Özet

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, eğitim ve öğretim alanındaki uygulamaları da derinden etkile-

mekte ve çoğu zaman da değişime zorlamaktadır. Bu etki ve değişim öğretmenlerin epistemolojik inançlarını 

daha önemli bir konuma taşırken; onların bilgi, öğrenme, öğretme gibi temel kavramlara yönelik algı ve inanç-

larının sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu sorgulama önemlidir çünkü bilgi hakkındaki inançlara (mutlak, 

değişmez, göreli, değişebilir, yeteneğe bağlı vs.) dayalı olarak öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları değişiklik 

göstermektedir. Yapılan araştırmalar (Hashweh, 1996; Taylor ve Maor, 1995; Tsai, 2002) karmaşık epistemolojik 

inançlara sahip öğretmenlerin daha çok sayıda öğretim stratejisini daha etkili bir şekilde kullandıklarını, öğren-

cilerine daha zengin öğrenme deneyimi sağladıklarını göstermektedir. Epistemolojik inançlar, bilginin doğası 

ve bilmeye ilişkin kabuller olarak tanımlanmakta (Hofer ve Pintrich, 1997); bilginin ne olduğu, nasıl elde edile-

bildiği, kesinliğinin derecesi, sınırları ve ölçütlerine ilişkin görüşleri içermektedir (Perry, 1981, Akt. Muis, 2005). 

Kuşkusuz öğretmenlerin epistemolojik inançları, öğretim programının hedefl erinin gerçekleşmesinde olduğu 

kadar eğitim programlarına ilişkin reform hareketlerinin gerçekleşmesi ve yenilenen programların başarıyla 

uygulanmasında da merkezi bir role sahiptir. Buna rağmen, öğretmenlerin epistemolojik inançlarını inceleyen 

çalışmalar sınırlıdır. Bu araştırmanın amacı  Sosyal Bilgiler dersini veren öğretmenlerin “Öğrenmenin Yeteneğe 

Bağlı Olduğuna Dair İnanç”, “Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna Dair İnanç” ve “Tek Bir Doğru Olduğuna Dair 

İnanç” alt boyutlarından oluşan epistemolojik inançlarını cinsiyet, kıdem, branş ve hizmet içi eğitim değişken-

lerine göre incelemektir. 

Mevcut durumu betimlemek amaçlandığı için, bu çalışma tarama modeline dayalı olarak yürütülmüştür.  

Çalışmanın evrenini Denizli il merkezinde bulunan devlete bağlı 75 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 

1654 sınıf öğretmeni ve 155 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada belirlenen evreni temsil ede-

cek bir örneklem seçebilmek için, evren kapsamındaki her bir okul bir “küme” olarak kabul edilmiş ve “küme 

örneklem” yoluyla çalışma kapsamına alınan okullardan 332 gönüllü öğretmen araştırmaya dâhil edilmiştir. 

Araştırmada verileri toplamak için Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmış ve katılımcılar verilen ifadelere beşli 

dereceye (Asla katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle katılıyorum) dayalı olarak cevap 

vermişlerdir. Epistemolojik İnanç Ölçeği Schommer (1993) tarafından geliştirilmiş, Deryakulu ve Büyüköztürk 

(2002) tarafından Türkçeye çeviri ve uyarlaması ile geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach 

Alpha iç tutarlık katsayıları birinci alt boyut için 0.84, ikinci alt boyut için 0.69, üçüncü alt boyut için 0.64 ve 

ölçeğin bütünü için ise 0.81 olarak hesaplanmıştır (Deryakulu ve Büyüköztürk, 2002). Araştırmacılar tarafından 

tekrar yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları birinci alt boyut 

için 0.91, ikinci alt boyut için 0.66, üçüncü alt boyut için ise 0.66 ve ölçeğin bütünü için ise 0.89 olarak saptan-

mıştır. Verilerin analizi için önce dağılımın normal dağılım olup olmadığına bakılmıştır. Dağılım normal dağılım 

özelliği göstermediğinden analizlerde parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H test-

leri kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin “Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna Dair İnanç” alt boyutuna ( X
=2.55), “Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna Dair İnanç alt boyutuna ( X =2.67) ve “Tek Bir Doğrunun Var 

Olduğuna Dair İnanç” alt boyutuna ( X =3.02) verdikleri cevapların kişisel değişkenlere göre incelenmesi so-

nucu aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Epistemolojik inançların cinsiyete göre değişip değişmediğini incelediği-

mizde  “Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna Dair İnanç” alt boyutundan aldıkları puanlarda cinsiyetleri açısın-

dan kadınlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (U=11, p<.05). Benzer şekilde “Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı 



340

Bildiri Özetleri

Olduğuna Dair” inanç boyutu ve “Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna Dair” inanç boyutunda da cinsiyetleri açı-

sından kadınlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (U=10, p<.05). Epistemolojik inançlardan alınan puanların 

yükseldikçe inançların yüzeyselleştiği göz önünde bulundurulacak olursa, kadınların aldıkları puanlara dayalı 

olarak, inançlarının erkeklere göre daha sofistike olduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin epistemolojik inançları kıdemlerine göre incelendiğinde 21-25 yılı arası öğretmenlerin 

en yüksek orana sahip oldukları görülmektedir. Analiz sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin epistemolojik 

inançlarının kıdemlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir [X2 (5) = 21.19, p<.05]. Ölçeğin alt 

boyutları incelendiğinde, öğretmenlerin “Tek Bir Doğru Olduğuna Dair İnanç” boyutundan aldıkları puanların 

kıdemlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [ X2 (5) = 8.96, p>.05]. “Öğrenmenin Çabaya 

Bağlı Olduğu İnanç” boyutu ile “Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğu İnanç” boyutundan alınan puanların ise 

kıdeme göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir [X2 = 33.70, p<.05; X2 = 27.70, p<.05]. Bu bulgu, öğret-

menlerin epistemolojik inançlarının “Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğu İnanç” ve “Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı 

Olduğu İnanç” boyutları üzerinde kıdemin etkili olduğunu göstermektedir. Kıdeme göre sıra ortalamalara bakıl-

dığında, kıdemi 25 yıl ve üstünde olan öğretmenler 154.91 değerine sahipken, diğer kıdemdeki öğretmenlerde 

en yüksek ortalama 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlere aittir. İki grubun ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Aradaki bu anlamlı farktan dolayı, kıdemi 25 ve üzeri öğretmenlerin epistemolojik inançlarının 

1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlere göre daha sofistike olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin genel epistemolojik inanç puanlarına ve alt boyutlarından aldıkları puanlara bakılacak 

olursa, aldıkları hizmet içi eğitime göre epistemolojik inançlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (U=5, 

p>.05). Bu bulgu ile öğretmenlere yönelik yapılan hizmet içi eğitimlerin amacına ulaşmadığı ya da hazırlanan 

hizmet içi eğitimlerin böyle bir hedefe sahip olmadığı yorumu yapılabilir. Hizmet içi eğitimlerle ilgili yapılan 

araştırmalarda da çoğunlukla bu yapılan hizmet içi eğitimlerin değişkenler üzerinde etkili olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Birçok araştırmada araştırmacılar (Kalaycıoğlu, 2007, Hürsen ve Uzunboylu, 2009, Narin, 2009) öğret-

menlerin aldıkları hizmet içi eğitime bağlı olarak programa ilişkin görüşlerinin ve eleştirel düşünme biçimlerinin 

değişmediği sonucuna ulaşmışlardır. Bunun yanında hizmet içi eğitimlerin epistemolojik inançları değiştirdiği 

araştırma bulguları da mevcut olsa da (Wismer, 1996, Howard, McGee, Purcell ve Schwartz 2000), bu araştırma-

lar incelendiğinde öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimin doğrudan öğretmenlerin epistemolojik 

inançlarını geliştirmek amacı ile uygulamaya konulduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin epistemolojik inanç ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları puanlar branşlarına göre incelen-

diğinde, branşlara göre epistemolojik inanç puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(U=7, p>.05). Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin epistemolojik inançları arasında bir fark ol-

madığı bulgusuyla öğretmenlerin bilgiyi yorumlayışlarının ya da öğrenmeye bakış açılarının branşlarına göre 

değişmediği yorumunu yapabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Epistemolojik İnanç, Öğretmen niteliği, İlköğretim, Sosyal Bilgiler, 
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Özet

İlköğretim, çocuğun yetişkin yaşamında alacağı görevler için hazırlanmasında temel oluşturan bir eğitim 

basamağıdır. Bu basamakta kazanılan bilgi ve beceriler, öğrencilerin daha sonraki öğrenim yaşantılarındaki ba-

şarılarını büyük ölçüde etkilemektedir (Yaşar, Sözer ve Gültekin, 2000, s.453). İlköğretim, bir yandan gelecek 

kuşaklara toplumun kültürel birikimi ve değerlerini aktararak toplumun sürekliliğini sağlarken, diğer yandan 

toplumun sosyal ve kültürel düzeyini yükseltme, eğitimi kitlelere yayarak bireylerin ve toplumun yaşam kalitesi-

ni artırmak için bireylere temel bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmaktadır (Gültekin, 2007, s.65).

İlköğretimin amaçları dikkatlice incelendiğinde, bireyin toplumsallaşmasını, kültürünü ve farklı kültürleri 

tanımasını, sorumluluk, saygı, sevgi, dürüstlük, hoşgörü, duyarlılık gibi değerleri kazanmasını vurguladığı görül-

mektedir. Değerlerin öğrencilere aktarılması, örgün eğitim kurumları için hazırlanan öğretim programları aracı-

lığıyla bir plan çerçevesinde yapılmaktadır. 

Türk eğitim sisteminde, bireylere dilsel beceri ve davranışların kazandırılması görevi, anadilini temel alan 

Türkçe öğretimine verilmiştir (Sever, 1994, s.122). Türkçe dersi bireyin diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurması-

nı, toplumsallaşmasını sağlarken aynı zamanda toplumsal değerleri kazanmasını da sağlamalıdır. Çünkü birey 

kendi ana dilini,  kendi kültürünü Türkçe dersinde öğrenir. Kendi dilini, kültürünü öğrendikçe de içinde yaşadı-

ğı toplumun değerlerinin daha çok farkında olur. Bu bağlamda Türkçe dersinde değerler eğitiminin verilmesi 

önemli bir husustur. 

Türkçe Öğretim Programı’nın amacı, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan, eleştirel ve yaratıcı düşüne-

bilen, bilgiyi kullanabilen, üretebilen, girişimci, kişisel ve sosyal değerlere önem veren bireyler yetiştirmek şek-

linde belirtilmiştir (MEB, 2005). Programın amacına bakıldığında bireylerin dilsel becerilerini ve zihinsel gelişim-

lerini artırmayı amaçlamanın yanı sıra bireylere kişisel ve sosyal değerlerin kazandırılmasının da vurgulandığı 

görülmektedir. Ayrıca programın genel amaçları içerisindeki “Millî, manevi, ahlakî, tarihî, kültürel, sosyal, estetik 

ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek” şeklindeki ifade 

bireylerin kültürel, milli, sosyal, sanatsal değerlerinin kazandırılmasına vurgu yapmaktadır. Bunun yanı sıra ko-

nuşma ve dinleme öğrenme alanlarındaki “Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal 

vb.) uygun konuşur/dinler” kazanımları da değerlerin kazandırılmasına işaret etmektedir. Belet ve Deveci’nin 

(2008) de belirttiği gibi İlköğretim Türkçe dersi öğretim programında, Türkçe dersinin değer eğitimi için 1-5. 

sınıfl ar arasında yer alan “değerlerimiz” teması ve Atatürkçülükle ilgili kimi kazanımlar, Türkçe dersinde öğrenci-

lere planlı ve amaca dönük değer eğitimi etkinliklerinin gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır. Değer eğitiminin 

gerçekleştirilmesinde bireyler arasındaki iletişimi sağlama özelliğini taşıyan Türkçenin öğretimi, ağırlıklı olarak 

farklı niteliklere sahip yazınsal ya da öğretici metinlerle gerçekleştirilmektedir. Türkçe öğretiminin temel aracı 

olan metinlerde işlenen temalar da ulusal ve evrensel kültürün dayandığı değerlerin öğrencilere aktarılması için 

önemli birer araç olma özelliğine sahiptir.

Türkçe dersinde değerler ve değerler eğitimi kapsamında yapılan araştırmalara bakıldığında genellikle 

Türkçe ders kitaplarının, Türkçe öğretiminde yer alan atasözlerinin değerler bakımından incelenmesine, metin-

lerin, temel eserlerin Türkçe dersinde değer öğretimindeki yerinin belirlenmesine yönelik olduğu görülmekte-

dir. Belet ve Deveci’nin (2008) araştırmasında ilköğretim Türkçe dersi öğretim programı doğrultusunda geliştiri-

len ders kitaplarında yer alan metinlerde doğrudan ve dolayı değer eğitimi yaklaşımlarıyla değer eğitimine yer 

verildiği, Türkçe kitaplarında yer alan toplam 132 metinden yaklaşık 100’ünde değerlerle ilgili konulara değinil-

diği sonucuna ulaşılmıştır. Şen’in (2007) yaptığı bir çalışmada Millî Eğitim Bakanlığının, ilköğretim okulları için 

hazırladığı 100 Temel Eser serisinde yer alan değerlerin, Türkçe eğitiminde değerler öğretimi için kullanılabilir 
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olup olmadığına bakılmış ve bütün değerler için geçerli olmamakla birlikte kullanılabilir olduğu görülmüş an-

cak değer aktarımı için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmalar Türkçe dersinde değer eğitiminin gerçek-

leştirilebileceğine vurgu yapmaktadır. Fakat uygulamada bunun nasıl gerçekleştiği de önemlidir. Bu bağlamda 

öğretmenlerin Türkçe dersindeki değer eğitimine yönelik görüşleri de önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın genel amacı; ilköğretim 1-5. sınıf Türkçe derslerinde değerler eğitimine ilişkin öğretmen 

görüşlerini ortaya koymaktır. Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:

1. Sınıf öğretmenlerinin genelde değerler eğitimine ilişkin görüşleri nelerdir?

2. Sınıf öğretmenleri Türkçe dersinde en çok hangi değerler üzerinde durmaktadır?

3. Sınıf öğretmenleri Türkçe dersinde değerleri nasıl kazandırmaktadırlar?

4. Türkçe dersinde değerler eğitimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri 

nelerdir?

Araştırma tarama modeline dayalı olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak ger-

çekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile 

belirlenmiştir. Katılımcılar belirlenirken, 2010-2011 yılında Eskişehir il merkezindeki ilköğretim okullarındaki 1-5. 

sınıf öğretmenlerinin görev yaptığı okulların sosyo-ekonomik koşulları, öğretmenlerin cinsiyetleri ve okuttukları 

sınıf düzeyleri dikkate alınmıştır. Bu bağlamda toplam 22 sınıf öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kul-

lanılmıştır. Betimsel analiz sürecinde, elde edilen bulguları düzenlemek ve yorumlamak amacıyla, görüşülen 

bireylerin görüşlerini yansıtan doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular alt problemlere dayalı olarak temalar ve alt temalar halinde oluşturul-

muştur. Veriler sistematik bir biçimde betimlendikten sonra betimlemeler açıklanmış, yorumlanmış ve birtakım 

sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında sınıf öğretmenlerinin ilköğretim 1-5. sınıf 

öğrencilerine Türkçe dersinde de değer eğitimini verdiği ve özellikle Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerle 

değerlerin vurgulandığı sonucu ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Türkçe dersi, değer eğitimi, öğretmen görüşleri.
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Toplumlar farklı kültürlerden gelen insanlardan oluşmaktadırlar. Toplum içinde insanların bir arada ba-

rış içinde yaşamalarında kültürel farklılıklarına ve yaşam biçimlerine saygı göstermeleri önem taşımaktadır. 

Portera’a (2008) göre farklı dil, din, ırk ve sosyal yapıları olan insanların barış içinde bir arada yaşamaları ile 

ilgili problemlerin çözümü çok kültürlü eğitimle mümkündür.  Grant (1994) çok kültürlü eğitimi “barış, özgürlük, 

eşitlik ve şeref” gibi ideallere dayalı bir eğitim süreci ve felsefi bir kavram olarak tanımlamaktadır. Banks (1998) 

ise çok kültürlü eğitimin farklı cinsiyet, etnik ve kültürel kökenden gelen öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağ-

lamak olduğunu belirtmektedir. Çok kültürlü eğitimin en önemli amaçlarından biri her türlü ön yargı ve ayırım-

cılığı ortadan kaldırarak toplum içinde sosyal adalet sağlamaktır (Sleeter and Grant, 1987). Çok kültürlü eğitimin 

amacı ve kapsamı dikkate alındığında tüm toplumların yönetim ve eğitim sistemlerinin çok kültürlü eğitime 

yer vermesi önemli olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu 

çok kültürlü eğitime temel oluşturacak maddeler içermektedir. Örneğin Anayasanın 10. maddesinde “Herkes, 

dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 

kanun önünde eşittir.”ifadesi yer almaktadır. Anayasanın 42. Maddesi ise eğitim ve fırsat eşitliğini vurgulamak-

tadır. Benzer biçimde Türk Milli Eğitim Temel Kanununun 4. maddesi “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din 

ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.” eğitimde fırsat eşitliğini ifade etmektedir. Anayasa ve Türk Milli Eğitim 

Temel Kanunu gibi yasal temeller ilköğretim programlarında çok kültürlü eğitime yer verilmesi sonucunu ortaya 

koymaktadır. Bu çerçevede çok kültürlü eğitim ilköğretimde özellikle Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim programında 

yer almalıdır. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim programı çok kültürlü eğitim ile ilgili kazanımları, içerikleri 

ve öğretim ve değerlendirme durumlarını kapsamalıdır. Programla ilişkili olarak ilköğretimde kullanılan Sosyal 

bilgiler ders kitaplarının da çok kültürlü eğitime yönelik içerik, görseller ve etkinliklere yer verilmesi beklenmek-

tedir. Bu çalışmanın amacı İlköğretim 6 ve 7. sınıfl arda kullanılan Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki çok kültürlü 

eğitimle ilgili içerik, görseller ve etkinlikleri belirlemektir. Araştırma doküman incelemesine dayalı olarak yapıl-

mıştır. Araştırmada Bolu ilinde İlköğretim 6. ve 7. sınıfl arda kullanılan ders kitapları incelenmiştir. Kitapların çok 

kültürlü eğitim ile ilgili unsurlarının incelenmesinde Banks (2002) tarafından hazırlanan “Eğitim Materyallerinin 

Çok Kültürlü Eğitim Uygunluğunu Değerlendirme Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Kontrol listesi Türkçeye çevril-

miş ve ders kitapları kontrol listesinde yer alan ölçütlere uygunluğu açısından incelenmiştir. Araştırma sonunda 

İlköğretim 6. ve 7. sınıfl ar Sosyal Bilgiler ders kitaplarında çok kültürlü eğitimle ilgili içeriğe, kavramları, görsel-

lere ve etkinliklere yer verildiği saptanmıştır. Ancak ders kitaplarındaki unsurların çok kültürlü eğitim ilkeleri ile 

ilgili ölçütleri sayı ve intelik olarak karşılaması  açısından yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretimde 

kullanılan Sosyal Bilgiler ders kitaplarının doğrudan çok kültürlü eğitim uygulamalarına yönelik daha fazla içe-

rik, etkinlik ve görseller içerecek biçimde hazırlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çok kültürlü eğitim, sosyal bilgiler programı, ilköğretim
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Özet

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu alması, ne bildiğinin ve 

neyi öğrenmesi gerektiğinin farkında olması gerekmektedir. Okul ortamındaki belli bir ders ya da akademik prog-

ramdan bireyin ne derece yararlandığının bir göstergesi olan başarının önemli bir kaynağının da, öğrencilerin 

kendi öğrenme sorumluluklarını almaları olduğu belirtilmiştir (Zimmerman, 1994, s.3). Öğrenme sürecinde, öğ-

rencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını almalarına dikkat çeken bir model olarak “öz-düzenleyici öğrenme” 

modeli, 1980’lerde kabul görmeye başlamıştır (Paris ve Winograd, 2003, s.5). Öz-düzenleme, kişinin öğrenme 

sürecine katılmasını ve konsantre olmasını; hatırlanacak olan bilgiyi örgütlemesini, kodlaması ve tekrarlamasını; 

verimli bir çalışma ortamı yaratmasını ve kaynakları etkili kullanmasını; yeterlikleri, öğrenmenin değeri, öğrenme-

yi etkileyen etmenler, beklenen eylemlerin çıktıları hakkında olumlu inançlara sahip olmasını, çabası ile mutluluk 

duymasını içeren etkinlikler olarak tanımlanmıştır (Schunk, 1989; Akt. Schunk, 1994, s.75). 

İlgili literatür incelendiğinde, öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini belirlemede, “Motivated Strategies 

for Learning Questionnaire” (MSLQ) (Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie, 1991), “Self-Eff icacy for Self-Regulated 

Learning Scale” (Gredler ve Garavalia, 2000), “Self-Regulated Learning Subscale” (Bandura, 1989), “Learning and 

Study Strategies Inventory” (Weinstein, Palmer ve Schulte, 1987) ve “Self-Regulated Learning Interview Schedule” 

(Zimmerman ve Martinez-Pons, 1986) adlı ölçeklerin yaygın olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Hem yurt için-

de hem de yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini belirlemede 

en yaygın kullanılan ölçeğin Pintrich ve ark. (1991) tarafından, üniversite öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme 

becerilerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen MSLQ olduğu görülmektedir. İlgili araştırmalar incelendiğinde, öz-

düzenleme üzerine daha çok lise ve üniversite öğrencileri ile çalışıldığı görülmektedir. Bu durum, genç öğrencile-

rin öz-düzenleme yapmak için gelişimsel olarak hazır olmadıklarının düşünülmesinin bir göstergesidir (Bandura, 

1986; Akt. Xu, 2008). Ancak yapılan çalışmalar, beşinci sınıftaki öğrencilerin, daha küçük sınıfl ara oranla daha 

iyi öz-düzenleme yapabildiğini göstermiştir (Zimmerman ve Martinez-Pons, 1990; Marsh, 1986; Akt. Xu, 2008). 

Ancak ülkemizde, ilköğretim birinci kademede yer alan öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin belirlenmesi 

amacıyla geliştirilmiş veya uyarlanmış bir ölçeğe rastlanamamıştır. Öz-düzenleme becerilerini, erken yaşta farklı 

boyutları ile ölçen bir ölçme aracına olan gereksinim göz önünde bulundurulduğunda, MSLQ’nun beşinci sınıf 

düzeyine indirgenerek, Türkçe’ye uyarlanmasının ülkemizde küçük yaşlardaki çocukların öz-düzenleme becerile-

rinin incelenmesine ve değerlendirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Bu araştırmanın amacı; Pintrich ve ark. (1991) tarafından geliştirilen, “Motivated Strategies for Learning Qu-

estionnaire” adlı ölçeği, beşinci sınıf düzeyine indirgeyerek ve geçerliğini-güvenirliğini inceleyerek Türkiye’de kul-

lanılabilirliğini değerlendirmektir.

Bu çalışma, MSLQ adlı ölçeği, beşinci sınıf düzeyine indirgeyerek, Türkçe’ye uyarlama çalışmasıdır. MSLQ 

bu çalışmada, ilgili literatüre dayalı olarak, “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” (GÖSÖ) olarak adlandı-

rılmıştır. Çalışma, ölçeğin çevirisi, pilot çalışma, pilot çalışmaya göre yeniden düzenlenen ölçeğin saha çalışması, 

ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

Bu araştırma, Adana İli merkez ilçelerinde, 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde, seçilen dokuz ilköğretim 

okulunda toplam 30 derslikte okuyan 802 beşinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada, öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin belirlenmesi amacıyla Pintrich ve ark. (1991) tarafından 

geliştirilen MSLQ, “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” adıyla kullanılmıştır. MSLQ, güdülenme ve öğren-

me stratejileri olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Güdülenme alt ölçeği; içsel amaç yönelimi, dışsal amaç 

yönelimi, görev değeri, öz-yeterlik algısı, öğrenme hakkında kontrol inançları ve sınav kaygısı alt bileşenlerin-

den; öğrenme stratejileri alt ölçeği ise, tekrarlama, ayrıntılama, örgütleme, eleştirel düşünme, bilişsel farkındalık 

öz-düzenleme, zaman ve çalışma ortamı, düzenleme çabası, akran işbirliği, yardım isteme alt bileşenlerinden 
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oluşmaktadır. Ölçek, güdülenme alt boyutunu ölçmeye yönelik 31, öğrenme stratejilerini ölçmeye yönelik 50 

olmak üzere toplam 81 madde olup, hepsinin bir arada veya tek başlarına kullanılabileceği 15 farklı ölçekten oluş-

muştur. 7’li Likert tipindeki ölçek, 1-“benim için kesinlikle doğru değil”, 7-“benim için tamamen doğru” şeklinde 

derecelendirilmiştir.

Ölçek uyarlama süreçlerinin ilk adımı olan çeviri için, ölçeği daha önce Türkçeye uyarlayan Büyüköztürk, Ak-

gün, Özkahveci ve Demirel (2004) ile Ergöz (2008) tarafından yapılan çeviriler incelenmiş, beşinci sınıf için uygun 

görülen 17 madde aynen kullanılmıştır. Diğer maddelerin çevirisi için, iki dilde akıcı konuşan ve her iki kültürü iyi 

tanıyan uzmanlarla birlikte çalışılmıştır. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından, ilköğre-

tim okullarında görev yapmakta olan beşinci sınıf öğretmenlerinden ve Türk Dili uzmanlarından oluşan uzman 

grubunun görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenen maddelerle bir denemelik form oluşturulmuştur. Ölçek 

maddeleri, öğrencilerin bulunduğu yaş grubu dikkate alınarak, 5’li Likert tipinde, 1-“kesinlikle katılmıyorum”, 

5-“tamamen katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. Pilot uygulama, alt sosyo-ekonomik düzeyde bir ilköğre-

tim okulunda 31 beşinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. 

Uzman görüşleri ve pilot uygulamadan alınan veriler doğrultusunda, ölçek yeniden düzenlenmiş, güdülen-

me alt boyutuna yönelik 31 madde iki maddenin ikiye bölünmesiyle 33 madde olarak; öğrenme stratejileri alt 

boyutuna yönelik 50 maddeden üçü çıkarılarak 47 madde olarak kullanılmış, toplamda 80 maddelik bir deneme-

lik form oluşturulmuştur. Uygulamaya başlamadan önce, geçerlik-güvenirlik  çalışması yapılan ölçek, 802 beşinci 

sınıf öğrencisine uygulanmıştır. 

GÖSÖ’nin yapı geçerliğini sınamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi, SPSS 11.5 programı; gizil yapıları öl-

çebilirliğinin belirlenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi ise Lisrel 8.7 programı ile yapılmıştır. GÖSÖ’nün 

güvenirlik çalışması kapsamında, ölçek puanları arasındaki iç tutarlılığı incelemek için Cronbach Alpha katsayı-

ları hesaplanmış, zamana karşı güvenirliğini sınamak amacıyla da test tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin, 

madde-alt ölçek toplam puanları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon katsayılarına bakılmıştır.

Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin yapı geçerliği kapsamında, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi için, ölçeğin faktör yapısını ortaya çıkarmak amacı ile yapılan temel 

bileşenler analizi sonucunda öz değeri 2.00 değerini aşan altı faktör bulunmuş, çizgi grafiği incelendiğinde, altı 

faktörlü bir çözümün olabileceği görülmüştür. Ölçeğin faktör yapısını açığa çıkarmak amacı ile asal eksenlere göre 

döndürülmüş temel bileşenler analizinden yararlanılmıştır. Bu durumda alt ölçeklerde sırasıyla 19, 6, 6, 3, 4 ve 2 

madde yer almış; 40 madde alt ölçekler dışında kalmıştır. Birinci faktöre yüklenen 19 maddenin, orijinal ölçekteki 

öğrenme stratejileri alt ölçeğindeki; tekrarlama, ayrıntılama, örgütleme, eleştirel düşünme ve bilişsel farkındalık 

öz-düzenleme alt boyutlarının birleşiminden oluştuğu görülmüş ve “bilişsel farkındalık-öğrenme stratejileri” olarak 

adlandırılmıştır. Diğer faktörler sırasıyla, “öz-yeterlik”, “zaman ve çalışma ortamının yönetimi”, “görev değeri”, “sınav 

kaygısı” ve “yardım isteme” alt boyutlarından oluşmaktadır. Altı faktörün varyansın %41.026’sını açıkladığı görül-

müştür. Maddelerin ortak varyans değerlerinin .24 ile .65; madde toplam korelasyonlarının .25 ile .56; aritmetik 

ortalama değerlerinin 2.06 ile 4.61; standart sapma değerlerinin ise .83 ile 1.57 arasında değiştiği görülmektedir.

DFA kapsamında, 40 maddelik ölçek, Adana il merkezinde bulunan üç ilköğretim okulunda, toplam 10 ders-

likte okuyan beşinci sınıftaki 423 öğrenciye uygulanmıştır. DFA ile elde edilen faktör yükleri incelendiğinde, ölçek 

maddelerinin faktör analizi ile öngörülen altı örtük yapıyı doğruladığı görülmektedir. Tüm uyum indekslerinden 

(χ²/sd=1.42, GFI=.89, AGFI=.88, RMSEA=.03, RMR=.07, SRMR=.049, CFI=.97, NNFI=.97, NFI=.91 ve PGFI=.79) elde 

edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, 40 madde ve altı bileşenden oluşan ölçeğe dair modelin kabul edilebilir bir 

model iyiliği değerine sahip olduğu söylenebilir. 

GÖSÖ’nün güvenirlik çalışması kapsamında, Cronbach Alpha katsayıları, bilişsel farkındalık-öğrenme stra-

tejileri, öz-yeterlik algısı, zaman ve çalışma ortamının yönetimi, görev değeri ve sınav kaygısı alt ölçeklerinde 

sırasıyla .86, .75, .66, .76 .60 ve .50 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin zamana karşı güvenirliğini sınamak amacıyla 

yapılan test tekrar test için GÖSÖ, 227 öğrenciye dört hafta ara ile tekrar uygulanmıştır. Bu iki uygulamadan elde 

edilen alt ölçek ve toplam puan dağılımları arasındaki korelasyon katsayıları alt ölçekler için sırasıyla, .80, .69, .70, 

.67, .65 ve .60 olarak hesaplanmıştır. GÖSÖ’nün beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme becerilerini belirlemede 

kullanılabilecek yeterli psikometrik niteliklere sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar sözcükler: Öz-düzenleme, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği, Ölçek uyarlama
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İlköğretim Sosyal Bilgiler (6-7) Programında Önerilen Öz Değerlendirme 

Ölçeklerinin Ölçüm Sonuçları İle Geçerlik ve Güvenirliğine İlişkin Bilgiler
Ali ARSLAN

Ereğli Eğitim Fakültesi, arslan54tr@yahoo.com
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Eğitimin niteliği eğitim programlarının niteliği ile özdeştir. Nitelikli bir eğitimin yolu, nitelikli programlar 

yoluyla olur. Programların başarısı ise uygulamadan elde edilen sonuçlar ile doğrudan ilgilidir. Bu anlamda 

eğitim sistemi, programların sürekli olarak değerlendirilmesini ön görür. Bu anlamda program değerlendirme, 

programın geliştirilmesi ve devam ettirilmesi veya sonlandırılmasına ilişkin bilgiler verir. Ancak değerlendirme 

olmaksızın programların etkili olup olmadığını belirlemek güçtür. Değerlendirme, program geliştirmenin vazge-

çilmez bir parçası olarak görülmektedir. Değerlendirme uygulanan programın değerini belirleme ve geliştirme 

amacıyla verilen eğitim hakkında bir karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Program değerlendirmenin 

amacı, programların etkililiği hakkında karar vermek ve programdaki aksaklıkların hangi öğeden kaynaklan-

dığını belirleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamaktır (Yüksel ve Sağlam, 2012). 6. ve 7. Sınıf Sosyal 

Bilgiler Programında yer alan ölçme araçlarından öz değerlendirme ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliklerinin 

belirlenmesine öngören bu çalışma bu haliyle program öğelerine dönük değerlendirme kapsamında bir çeşit 

program değerlendirme özelliği taşımaktadır.

Eğitim sistemi içerisinde, düzenlenen öğretim etkinliklerine dayalı olarak öğrenci hakkında verilecek karar-

lara dayanak oluşturacak ölçme sonuçları elde edilirken farklı ölçme araçları kullanılmaktadır. Eğitimde kullandı-

ğımız bu ölçme araçlarının doğru ve amaca hizmet edecek nitelikte olması için bir takım özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bu özelliklerin başında ölçme aracının geçerlik ve güvenilirlik özelliği gelmektedir. (Bahar, Nart-

gün, Durmuş ve Bıçak, 2006). 2005 öğretim yılından itibaren ülkemizdeki program geliştirme çalışmaları kapsa-

mında Sosyal Bilgiler Öğretim Programı da yenilenmiştir. Yeni programlarda özellikle ölçme değerlendirme bo-

yutunda ciddi değişiklikler görülmektedir. Bu değişikliklerin başında, çağdaş ölçme değerlendirme anlayışının 

benimsenmiş olması gelmektedir. Programlarda, geleneksel ölçme değerlendirme araçlarının yanı sıra, süreç ve 

ürünü birlikte değerlendirmeye dönük tamamlayıcı ölçme araçları (portfolyo, kontrol listeleri, gözlem formları, 

rubrikler, öz değerlendirme ölçekleri, akran değerlendirme ölçekleri, tutum ölçekleri, yapılandırılmış grid, keli-

me ilişkilendirme testi, tanılayıcı dallanmış ağaç vb) da önerilmektedir. Sosyal Bilgiler dersi için yapılacak değer-

lendirme etkinliklerinde öğrencilerin Sosyal Bilgiler programının tüm boyutlarında sağladığı gelişme ve başarı 

ölçülmeye ve kaydedilmeye çalışacağı belirtilmektedir. Öğrencilerin öğrenmesi ve gelişimiyle ilgili elde edilen 

bilgiler, öğretmenler tarafından kullanılabileceği gibi öğrencinin kendini değerlendirmesine ve kişisel hedef-

ler belirlemesine de yardım eder. Sosyal Bilgiler programında, bireysel farklılıkların dikkate alındığı ve öğrenci 

merkezli bir öğrenme öğretme stratejisi benimsenmiş olduğundan, ölçme ve değerlendirmede de öğrencilerin 

bilgi, beceri ve tutumlarını sergilemeleri için çoklu değerlendirmeyi gerektirdiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle 

sadece yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi değil süreç temelli değerlen-

dirmelerin yapılması da uygun görülmektedir (MEB, 2005). Programlarda önerilen bu ölçme araçlarının, ölçme 

aracında bulunması gereken özelliklere sahip olup olmadığı bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma 

betimsel nitelikli bir çalışma olup genel tarama modeli içerisinde yürütülmüştür.  Bu kapsamda 6. ve 7. Sınıf Sos-

yal Bilgiler Öğretim Programında yer alan 6. Sınıf “Yeryüzünde Yaşam” ve “Demokrasinin Serüveni” üniteleri ile; 

7. Sınıf “Ülkemizde Nüfus” ve “yaşayan Demokrasi” ünitelerinde önerilen öz değerlendirme ölçeklerinin geçerlik 

ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ayrıca uygulanan ölçeklerden elde edilen ölçümlerin okulun bulunduğu yer-

leşim yerine göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir.  Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılı birinci 

ve ikinci dönemi içerisinde, Bartın merkez ilçeye bağlı merkez ve kırsaldaki toplam 6 ilköğretim okulundaki 214 

6. Sınıf ve 252 7. sınıf öğrencisi üzerinde, ölçeklere ait ünitenin bitiminde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizin-

de SPSS paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde ölçüm puanlarının ortalaması ve standart sapması, 

öğrencilerin öz değerlendirme ölçeğinden eld ettikleri puanların yerleşim yerine göre farklılaşmasının belirlen-

mesinde ise t testi kullanılmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliği için madde toplam korelasyonlarına, güvenirlik için 
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Cronbach alfa güvenirlik katsayısına bakılmıştır.  

Programda önerilen öz değerlendirme ölçeklerinin “bunu çok iyi yapabiliyorum”, “bunu kısmen yapabi-

liyorum”, “bunu yapamıyorum” şeklinde 3’lü derecelendirmeye sahip olduğu ve öğrencilerin ölçekte yer alan 

maddelere ağırlıklı olarak “bunu yapıyorum” ile “bunu kısmen yapabiliyorum” şeklinde cevap verdikleri görül-

müştür. Ünitelere ilişkin öz değerlendirme ölçekleri sonuçlarında  “6. Sınıf Yeryüzünde Yaşam” ile “Demokrasinin 

Serüveni” ve “7. Sınıf Ülkemizde Nüfus” ünitelerinde öğrencilerin yerleşim yerlerine göre puanlarının değişmedi-

ği görülmekle birlikte yalnızca “Yaşayan  Demokrasi” ünitesinde kırsaldaki ilköğretim okullarında öğrenim gören 

öğrenciler lehine fark bulunmuştur. “Yeryüzünde Yaşam” ünitesine ilişkin öz değerlendirme ölçeğinin aritmetik 

ortalaması 1,51’dir. Madde-toplam korelasyonları 0,36 ile 0,54 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik kat-

sayısı  0,80 bulunmuştur. “Demokrasinin serüveni” ünitesine ilişkin öz değerlendirme ölçeğinin aritmetik orta-

laması 1,43’tür. Madde-toplam korelasyonları 0,27 ile 0,35 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 

0,64 bulunmuştur. “Ülkemizde nüfus” ünitesine ilişkin öz değerlendirme ölçeğinin aritmetik ortalaması 1,44’dir. 

Madde-toplam korelasyonları 0,32 ile 0,50 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı  0,75  bulun-

muştur. “Yaşayan demokrasi”  ünitesine ilişkin öz değerlendirme ölçeğinin aritmetik ortalaması 1,49’dur. Madde 

toplam korelasyonları 0,12 ile 0,47 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirliği  0,56 bulunmuştur.

Elde edilen bulgulara göre önerilen öz değerlendirme ölçeklerinin ölçüm sonuçlarının  bazılarının güve-

nirliğinin düşük çıktığı, yapı geçerliliği noktasında da bazı maddelerin,  madde toplam korelasyonu değerle-

rinin düşük olduğu görülmüştür.  Yapılan çalışmanın, programlarda önerilen ölçme araçlarından daha geçerli 

ve güvenilir sonuçlar alınması noktasında katkı sağlayacağı hedefl enmektedir. Sosyal Bilgiler programlarının 

dışında, diğer programlarda da daha fazla öğrenci ile birlikte, önerilen ölçme araçlarının geçerlik ve güvenilirlik 

çalışmasının yapılması bu çalışmanın önerileri arasındadır. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler Programı, Öz değerlendirme, Geçerlik ve Güvenirlik
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Genel anlamda herhangi bir olayın, olgunun ve/veya kavramın başka bir kavram ya da ifade aracılığıyla 

anlaşılması ya da deneyimlenmesi (Lakoff  & Johnson, 1980) olarak tanımlanan metafor karmaşık ve kuramsal 

olguların anlamlandırılmasında ve ifade edilmesinde, insanların çeşitli olay ve olgulara yönelik düşünce ve dav-

ranışlarının anlaşılmasında önemli rol oynayan zihinsel bir araçtır (Alger, 2009; Kadunz & Straber, 2004; Lakoff , 

2009; Lakoff  & Johnson, 1999; Martinez, Sauleda, & Huber, 2001; Thomas & Beauchamp, 2007, 2011; Yalçın, 

2012). Bu özellikleri nedeniyle metaforlar sağlık, edebiyat, pazarlama, halka ilişkiler ve eğitim gibi çeşitli alan-

larda Türkiye’de ve Türkiye dışında gerçekleştirilen çok sayıda araştırmanın odağında yer almaktadırlar (Burden 

& Burdett, 2007;  Özsoy, 2011; Saban, 2010; Wulf & Dudis, 2005). Eğitim alanında öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının öğretmen, öğrenme, öğretme, eğitim teknolojisi gibi kavramlara ilişkin metaforlarının incelendiği 

çok sayıda araştırma bulunmasına rağmen, söz konusu kavramların genellikle birbirlerinden bağımsız biçimde 

incelendiği ve değerlendirme kavramına ise neredeyse hiç yer verilmediği gözlenmiştir.

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen, öğretme, öğrenme, öğretim materyali ve değer-

lendirme kavramlarına ilişkin metaforlarının hangi faktörler aracılığıyla açıklandığını incelemek ve söz konusu 

faktörler arasındaki ilişkileri keşfetmektir. Bu amaç doğrultusunda iki araştırma sorusu oluşturulmuştur: (a) Öğ-

retmen adaylarının öğretmen, öğretme, öğrenme, öğretim materyali ve değerlendirme kavramlarına ilişkin me-

taforları hangi faktörler aracılığıyla açıklanmaktadır? (b) Öğretmen adaylarının öğretmen, öğretme, öğrenme, 

öğretim materyali ve değerlendirme kavramlarına ilişkin metaforları aracılığıyla açıklanan faktörler arasındaki 

ilişkiler nelerdir? 

Bu araştırma betimsel bir araştırma niteliğindedir ve yöntemini de tarama yöntemi oluşturmuştur. Araş-

tırmanın deseni ise, katılımcıların belirli bir zaman diliminde farklı değişkenlere ilişkin olarak ifade ettikleri gö-

rüşler arasındaki ilişkilerin incelenmesine dayalı bir desen olan ilişkisel (correlational) desendir (Fraenkel & Wal-

len, 2010).  Araştırmanın evreni Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan büyük bir üniversitenin (yaklaşık 

18000 öğrenci) eğitim fakültesinde öğrenim gören yaklaşık 4000 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma-

nın örneklemini ise söz konusu evrenden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen toplam 678 öğretmen adayı 

oluşturmuştur (478 kız, 200 erkek). 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Tekinarslan ve Eren (2011) tarafından öğretmen, öğretme, 

öğrenme, öğretim materyali ve değerlendirme kavramlarına ilişkin olarak tanımlanan faktörlerden hareketle 

oluşturulmuştur. Buna göre, öğretmen kavramına ilişkin veri toplama aracı 3 faktörlü bir yapıdan ve 15 madde-

den oluşurken, öğrenme kavramına ilişkin veri toplama aracı 2 faktörlü bir yapıdan ve 10 maddeden meydana 

gelmektedir. Öğretme kavramına ilişkin veri toplama aracı 3 faktörden ve 15 maddeden, öğretim materyali kav-

ramına ilişkin veri toplama aracı 2 faktörden ve 10 maddeden ve değerlendirme kavramına ilişkin veri toplama 

aracı 3 faktörden ve 15 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar her bir faktörün içeriğini oluşturan metaforların 

kendi görüşlerini yansıtma derecelerini kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5) arasında yer alan 

seçeneklerden bir tanesini dikkate alarak belirtmişlerdir. Ayrıca, araştırmanın amacı doğrultusunda açıklayıcı 

ve doğrulayıcı faktör analizleriyle birlikte, farklı faktör yapılarının incelendiği model karşılaştırmalarına ilişkin 

analizler de gerçekleştirilmiştir. 
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Öğretmen kavramına ilişkin olarak belirgin bir üç faktörlü yapı elde edilmiştir. Nitekim metaforlar faktör-

lerle .42 ile .94 arasında değişen büyüklükteki katsayılarla ilişkilenmektedir. Öğretme kavramını oluşturan me-

taforlara ilişkin olarak gerçekleştirilen faktör analizi sonuçları belirgin bir 3 faktörlü bir yapı ortaya koymuştur ve 

metaforlar faktörlerle .45 ile .90 arasında değişen büyüklükteki katsayılarla ilişkilenmektedir. Öğrenme kavramı-

na ilişkin olarak iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir ve metaforlar faktörlerle .58 ile .96 arasında değişen değerlere 

sahip katsayılarla ilişkilenmektedir. Öğretim materyali kavramını oluşturan metaforlara ilişkin olarak gerçekleş-

tirilen faktör analizi sonuçları belirgin bir 2 faktörlü yapı ortaya koymuştur ve metaforlar faktörlerle .49 ile .95 

arasında değişen büyüklükteki katsayılarla ilişkilenmektedir. Değerlendirme kavramına ilişkin olarak belirgin bir 

üç faktörlü yapı elde edilmiştir ve metaforlar faktörlerle .55 ile .88 arasında değişen büyüklükteki katsayılarla iliş-

kilenmektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının metaforları aracılığıyla tanımlanan faktörler arasındaki ilişkilerin in-

celenmesi için sıfır-sıra korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi aracılığıyla elde edilen sonuçlar, 

tüm faktörlerin birbirleriyle pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde ilişkilendiğini göstermektedir. Korelasyon katsayı-

ları büyüklükleri bağlamında incelendiğinde, öğretmen kavramıyla ilgili faktörlerin, değerlendirme kavramına 

ilişkin rekabete dayalı bir süreç olarak değerlendirme ve korkutucu bir süreç olarak değerlendirme faktörleri 

dışındaki tüm faktörlerle .30 ile .62 arasında değişen orta büyüklükteki katsayılarla ilişkilendiği saptanmıştır. 

Bu araştırmada elde edilen bulgular iki önemli sonuç ortaya koymuştur. Birincisi, öğretmen adaylarının 

öğretmen, öğretme, öğrenme, öğretim materyali ve değerlendirme kavramlarına ilişkin metaforlarının hem bi-

lişsel hem de duyuşsal içeriğe sahip faktörlerle anlamlı ve demografik değişkenlerin etkisinden bağımsız bir bi-

çimde tanımlanabildiğidir. İkincisi, söz konusu kavramlara ilişkin faktörlerin birbirleriyle anlamlı ve pozitif yönlü 

olarak ilişkilendikleridir. Genel anlamda, bu sonuçlar öğretmen adaylarının öğretmen, öğretme, öğrenme, öğre-

tim materyali ve değerlendirme gibi öğretmen eğitim programlarında merkezi yer tutan kavramlarla ilgili meta-

forlarına odaklanmanın, bu kavramlara ilişkin algılamalarının anlaşılmasında önemli olduğunu göstermektedir. 

Ancak, ilişkisel (correlational) bir desene sahip olması nedeniyle faktörler arasındaki ilişkilere yönelik nedensel 

çıkarımlara izin vermemesi, verilerin öğretmen adaylarının tek bir zaman dilimindeki görüşlerine dayalı olması 

ve bulguların yalnızca nicel analizler aracılığıyla elde edilmiş olması gibi hususlar bu araştırmadan elde edilen 

bulguların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Dolayısıyla, gelecekte yapılacak olan deneysel ve/veya boylamsal 

desenlerin benimsendiği, karma yöntemlerin kullanıldığı araştırmaların bu konuda daha önemli katkılar sağla-

yacakları söylenebilir. Bu araştırmanın, gelecekte yapılacak söz konusu araştırmalara sağlam bir zemin oluştu-

racağı ümit edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Metafor, Öğretmen, Öğretme, Öğrenme, Değerlendirme  



351

Bildiri Özetleri

Okul Öncesi Programında Yer Alan Öğelere İlişkin Öğretmen Görüşleri: 

Bir İhtiyaç Analizi Çalışması

Aslı BALCI

Atatürk Üniversitesi

Kerim GÜNDOĞDU

Atatürk Üniversitesi, gundogduk@gmail.com

Nilay ÇELİK

Atatürk Üniversitesi

Özet

Okulöncesi Eğitimi; “Doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içine alan; bu yaş ço-

cuklarının bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanaklarını sağlayan; on-

ların tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, bir 

eğitim sürecidir” (Oğuzkan ve Oral, 1993). “Okul öncesi dönemde her alanda verilen eğitimin niteliği ve içeriği 

örgün eğitime temel oluşturması bakımından önemlidir” (Metin, 2001).

“Okulöncesi eğitim, çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş bu çocuğun özellikle-

rini yönetme, teşvik etme, ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir” (Senemoğlu, 1994). Çocukların 

bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacı ile onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, çeşitli 

fikirler öne sürerek tahminde bulunabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri fırsatlar verilmeli ve eği-

tim programları bu doğrultuda hazırlanmalıdır. Eğitim programı, başta çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun 

olmak üzere, bulunduğu çevrenin özelliklerine, çocuğun ve toplumun ihtiyaçlarına göre çeşitlenip şekillenmek-

tedir. Okul öncesi eğitim programı ise çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekle-

meli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. (Güleç, 2008; Parlakyıldız 

ve Yıldızbaş, 2004; Polat Unutkan, 2006 ).

Her eğitimin ve her eğitim kurumunun kendine göre amaçları vardır. Bu amaçları gerçekleştirmek için de 

eğitim programlarının olması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim programında da eğitim faaliyetleri bir program 

ve plan çerçevesinde yürütülmektedir. Bu doğrultuda planlanan eğitim; çocuklar ve öğretmen açısından etkili ola-

bilmektedir. Okul öncesi eğitim programı psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel, özbakım becerileri alanlarına 

ilişkin amaçlar ve kazanımlardan oluşmaktadır. Öğretmen günlük etkinlik programını hazırlarken çocuklarının yaşı, 

ilgi ve ihtiyaçları, çevre özelliklerini göz önüne alarak amaç ve kazanımları seçer ve buna uygun öğrenme sürecini 

oluşturur. Okul öncesi eğitim kurumlarından çocuğun beklenilen düzeyde yararlanabilmesi ve öğretmenin verimli 

olabilmesi, ancak eğitim programının çok iyi bilinmesi ve uygulanmasıyla mümkün olabilir (Kılıç, 2008).

Demirel (2010)’ in belirttiği gibi programın uygulanması sonucunda, yetersiz kalan ya da ters işleyen öge-

lerin olup olmadığı; varsa aksaklıkların programın hangi ögelerinden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli 

düzeltmeleri yapmak amacıyla programın değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma da uygulanmakta olan 

okul öncesi eğitim programında var olan aksaklıkları ve bu aksaklıkların hangi öğelerden kaynaklandığını, prog-

ramı bizzat uygulayan okul öncesi öğretmenlerin bakış acısından incelemesi bakımından önemli görulebilir. 

Ayrıca çalışmada elde edilen bulguların, değiştirilmesi planlanan Okul Öncesi Eğitim Programına ışık tutması 

açısından da önem arz edecegi düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı MEB’in 2006 yılından beri uygulamakta olduğu Okul Öncesi Eğitim Programında (36-

72 aylık çocuklar için) yer alan öğelere ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ihtiyaç ana-

lizi çalışması yapmaktır.

Bu çalışma, var olan durumu saptamak amacıyla tarama (survey) modeli kullanılarak yapılan betimsel bir 

çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2000). 
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Araştırmanın evrenini 2011-2012 Bahar yariyılında Erzurum merkez ilçeleri olan Yakutiye ve Palandöken de 

görev yapan 210 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise yine bu ilçelerde görev 

yapan basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş 72 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak MEB ‘in 2006 yılında uygulamaya koyduğu Okul Öncesi Eğitim Prog-

ramında, 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenen amaç ve kazanımlar esas alınarak araştırmacılar tara-

fından hazırlanmış olan “ihtiyaç analizi formu” kullanılmıştır. Formda, programda belirlenen tüm kazanımlar yer 

almamış, uzman görüşü alınarak hazırlanan kritik kazanımlara yer verilmiştir. Programın diğer unsurları olan öğ-

retim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme kısmı ise literatür taraması ve uzman görüşü alınarak hazır-

lanmıştır. İhtiyaç analizi formunda kişisel bilgilerin yanı sıra,  amaç ve kazanımlar, öğretim yöntem ve teknikleri 

ve ölçme değerlendirmeye ilişkin öğretmenlerin “öğeleri ne kadar önemli gördükleri” ve “öğelerin uygulamada 

ne derecede gerçekleştiğine” yönelik neler düşündükleri elde edilmiştir. Form 5’li likert tipi olup, 5, çok önemli-

çok iyi gerçekleşiyor; 4, önemli- gerçekleşiyor; 3, orta düzeyde önemli-orta düzeyde gerçekleşiyor; 2, önemli 

değil-gerçekleşmiyor; 1, hiç önemli değil- hiç gerçekleşmiyor şeklinde ölçeklendirilmiştir.  

Araştırmadan elde edilen verilerin analizleri bilgisayar ortamında SPSS istatistik paket programıyla yapıl-

mıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve korelasyon analizine başvurulmuştur. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda, psikomotor ve sosyal duygusal alan amaç ve kazanımların önem 

düzeyi ile gerçekleşme düzeyi arasında % 95 güven aralığında pozitif ve orta düzeye yakın anlamlı bir ilişki 

olduğu; dil alanı, amaç ve kazanımların önem düzeyi ile gerçekleşme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; 

bilişsel alan amaç ve kazanımların önem düzeyi ile gerçekleşme düzeyi arasında pozitif ve orta düzeye yakın 

anlamlı bir ilişki olduğu; özbakım becerileri alanı amaç ve kazanımların önem düzeyi ile gerçekleşme düzeyi ara-

sında anlamlı bir ilişki olmadığı; amaç ve kazanımların genelinde önem düzeyi ile gerçekleşme düzeyi arasında 

pozitif ve orta düzeye yakın anlamlı bir ilişki olduğu; öğretim yöntem ve tekniklerin algılanan önem düzeyleri ile 

gerçekleşme düzeyleri arasında pozitif ve orta düzeye yakın anlamlı bir ilişki olduğu ve Ölçme ve değerlendirme 

ögelerinin önem düzeyi ile gerçekleşme düzeyi arasında pozitif ve orta düzeye yakın anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Sonuç olarak,  programdaki amaç ve kazanımlar, yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme 

unsurlarının önem düzeyi ile gerçekleşme düzeyi arasında yüksek bir ilişkinin olmadığı söylenebilir. Bu sonuç, 

araştırma örneklemindeki öğretmenlerin bu unsurları önemli bulmalarına rağmen olmalarına rağmen sınıf or-

tamında yeterince gerçekleştirmediklerine ilişkin bir gösterge olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi eğitim programı, ihtiyaç analizi.
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Anti-entelektüalizm; öğrencilerin entelektüel, kuramsal, varsayımsal ve eleştirel düşünmeye ve akademik 

araştırmalara ilgisinin ve saygısının olmaması ve uygulamaya dönük ve ezbere dayalı bir öğretimi tercih etmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Elias, 2008). Çeşitli kültürel eğilim ve değişimlerin, özellikle eğitim kurumlarındaki dü-

zenlemelerin ve sistemin işleyişinin bireylerin zihin ve düşünce alanlarını ve kaynaklarını kullanmalarına yönelik 

tutumlarını ve eğilimlerini etkilediği belirtilmektedir. Bu bağlamda, anti-entelektüalizmin sebeplerinden birisi 

bireyin pratikliğe, kullanışlıya ve çıkarcılığa fazlasıyla değer vermesi ancak öz denetime, analiz ve eleştirel dü-

şünmeye verdiği önemi yitirmesi olarak görülmektedir. Öğrenci Anti-Entelektüalizm Ölçeği (ÖAEÖ), üniversite 

öğrencileri arasında bu durumun sebep olduğu anti-entelektüel eğilimi ölçmek amacıyla Eigenberger ve Sea-

lander (2001) tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. 

Eğitimde iyi bir öğretim programının amacının içeriğin sunulmasını sağlamaktan ziyade içerik bağlamın-

da zengin ve farklı düşüncelerin, fikirlerin ortaya çıkmasını ve derinden anlaşılmasını sağlayacak entelektüel 

ortamın yaratılmasını sağlamak olması gerektiği belirtilmektedir. Bu durum öğretmen yetiştirme programları 

için de söz konusudur. Ancak yaratıcı zengin fikirlerin ortaya çıkarılması yerine içeriğin kapsanması ile sınırlan-

dırılan öğretmen eğitimi programları ile kuram yerine uygulamaya daha çok önem ve yer veren veya kuramsal 

ilişkisi kurulmamış öğretmenlik uygulamalarına yer veren öğretmen eğitimi bu durumu engellemektedir (Slee-

ter, 2003; Whitney, Golez, Nagel, & Nieto, 2002). Öğretmen adaylarının anti-entelektüel bir anlayışla, öğretmen 

yetiştirmedeki kuramları önemsiz görmesi ve bu sebeple yetersiz kuramsal bilgiye sahip olmaları, onların kuram 

ile uygulama arasındaki bağlantıyı kuramamalarına, öğretim hayatlarında mantıklı düşünerek doğru kararlar 

alamamalarına ve güçlerini kaybetmelerine neden olacaktır. Ayrıca öğretmenlerin etkili bir öğretmen olabil-

meleri için kendi öğretimleri üzerine yansıtıcı düşünebilmeleri ve buna yönelik çalışmalar yapmaları gerekmek-

tedir. Bu donanımın sağlanabilmesi için ise öğretmen yetiştirme derslerinde üst düzey düşünme becerilerine 

yönelik fırsatların yaratılması önemlidir (Whitney et al., 2002). 

Kısaca, etkili bir öğretmen olabilmesi için önce öğretmen adayının kendisinin yetiştiği programda aldığı 

pedagojik bilgi, beceri ve tutuma önem ve değer vermesi, bunların üzerinde derinlemesine düşünerek, araştıra-

rak, tartışarak özümsemesi, entelektüel bir nesil için düşünmeye ve düşünce üretmeye dayalı bir öğretim ortamı 

yaratabilecek donanıma sahip olması önemlidir. Söz konusu bu özelliklerin kazanımına engel olan en önemli 

sorunlardan birisi öğretmen adaylarının anti-entelektüel olmalarıdır. Ülkemizde üniversite öğrencilerinin bu 

eğilimini ölçmeye yönelik mevcut bir araç bulunmamaktadır. Bu sebeple, Eigenberger ve Sealander tarafından 

geliştirilen ÖAEÖ’nin Türk kültürüne uyarlanması önemlidir.

Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimde yetişen öğretmen adaylarımızın entelektüel yaklaşımlarını orta-

ya koyabilmek ve onlara bu yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla Eigenberger ve Sealander tarafından 

geliştirilen ÖAEÖ’nin Türkçe uyarlamasını yapmak ve öğretmen adayları üzerinde bu ölçek aracılığıyla toplanan 

verilerin geçerlik ve güvenirlik analizlerini gerçekleştirmektir.

Bu araştırmanın çalışma grubunu, öğretmen yetiştirme programlarına devam eden Gazi Üniversitesi’nden 

222, Celal Bayar Üniversitesinden 98 ve Cumhuriyet Üniversitesi’nden 60 olmak üzere toplamda 380 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. 

ÖAEÖ için gerekli izin, bu konuda ilgili olan Martin E. Eigenberger’den e-mail aracılığıyla alınmıştır. ÖAEÖ 

özgün formu 25 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçektir. Üniversite öğrencilerinin derslerin kendisine, içeri-
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ğine, öğretimine, öğretim üyesine, öğrenmeye, bilgiye yönelik değer, tutum ve tercihlerine ilişkin maddelerden 

oluşmaktadır.  Ölçekte verilen ifadelere katılma düzeyini belirlemede “Kesinlikle Katılmıyorum” (1) ile “Kesinlikle 

Katılıyorum” (7) arasında değişen Likert tipi yedili derecelendirme kullanılmıştır. 

Öğretmen adayları üzerinde uygulanan ölçeğin öncelikle dil geçerliliği çalışması, faktör yapısının incelen-

mesi amacı ile açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) çalışmaları arkasından da madde analizi ve 

güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Ölçeğin dil geçerliği çalışması için öncelikle İngilizce Öğretmenliği lisansına sahip ve İngilizce bilgisi olan 

4 kişi özgün formu Türkçeye çevirmiş ve çevirilen ifadelerin İngilizce özgün maddeyi anlam ve içerik yönünden 

ne derecede karşıladığı 8 kişi tarafından değerlendirilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı lisans derecesine sahip bu 

dersi veren bir öğretim elemanı çevirilerin Türkçe açısında uygunluğunu değerlendirmiştir. Daha sonra yedi alan 

uzmanı, ifadeleri okuyup her birinin anlam, içerik ve Türk kültürü açısında uygunluğunu değerlendirmiştir. Son 

olarak da 5 üniversite öğrencisinden ifadeleri okumaları ve ifadelerde anlatılmak istenenin anlaşılmasında bir 

sorun olup olmadığını değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçek Türkçe son halini aldıktan sonra, ODTÜ’de İngilizce 

Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan 22 öğrenciye 2 hafta arayla ölçeğin önce İngilizce sonra Türkçe formu uygu-

lanmış ve elde edilen puanlar arasındaki korelasyon .90 bulunmuştur.

25 madde üzerinde temel bileşenler analizi ve varimaks dik döndürme yöntemi ile gerçekleştirilen fak-

tör analizi sonucunda, madde-faktör yükleri yapısı ile ifadelerin kuramsal yapıları ve ilişkileri incelendiğinde üç 

faktörlü yapının uygun olduğuna karar verilmiştir. Aslında özgün ölçek tek faktörlü bir yapıya sahip olmasına 

rağmen, AFA sonuçları Türkçe formundan elde edilen verilerin tek faktörlü yapıyı desteklemediğini göstermiştir. 

Üç faktörlü yapının açıkladığı varyans % 42.44’dür. Faktör yükleri incelendiğinde hiçbir faktörde yüklenmeyen 

veya iki faktörde birden yüklenip faktör yükleri arasındaki farkın .10’dan düşük olduğu (Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2010) üç madde analizlerden çıkarılmıştır. Diğer maddelerin faktör yükleri ise .39 ile .74 arasında 

değişmektedir. Bu maddelerin ortaya koyduğu faktörlerin ise entelektüelliğe verilen değer, üniversite öğrenimine 

verilen değer ve son olarak öğretim üyesine yönelik tutum olarak ifade edilmesi uygun bulunmuştur.

Ölçeğin üç faktörlü yapısının uygunluğuna ilişkin DFA’nin ortaya koyduğu uyum indeksleri şöyledir: χ2 = 

710.37 (s.d. = 257, p<.05) ve χ2 / s.d. = 2.76 (< 3 mükemmel uyum), RMSEA = 0,068 (≤ 0,07 iyi uyum), RMR = 0,25 

ve SRMR = 0,08 (≤ 0,08, iyi uyum), GFI = 0,87 ( ≥ 0,85 orta uyum); AGFI = 0,84, CFI = 0,89 ve NNFI = 0,88 (≥ 0,80, 

iyi uyum).  Bu değerler modelin iyi uyum gösterdiğine işaret etmektedir. 

Öğrencilerin ölçek toplam puanlarına göre sıralandıktan sonra alt %27 ve üst %27’lik grubun madde puan-

ları ile alt ölçek toplam puanları arasında farklılık testleri iki grup arasında bütün maddelerin ve alt ölçek toplam 

puanlarının anlamlı düzeyde değiştiğini ortaya koymuştur. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .20 ile 

.73 arasında değiştiği görülmüştür. Entelektüelliğe verilen değer, üniversite öğrenimine verilen değer ve öğretim 

üyesine yönelik tutum alt ölçeklerin cronbach- α katsayıları ile 23 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen test-tekrar 

test ölçümlerinin korelasyon değerleri sırasıyla .73 ile .68, .75 ile .86 ve .51 ile .72 bulunmuştur. 

Toplanan verilerin ortaya koyduğu bulgulara göre ölçeğin 3 alt ölçekten oluştuğuna karar verilmiştir. Öz-

gün ölçekle ortaya çıkan bu farklılığın sebebinin ülkemiz sosyo-kültürel ve eğitim sistemindeki farklılıklardan 

kaynaklandığı düşünülmekte ve her ne kadar DFA sonuçları da ölçeğin üç boyutlu olduğunu kabul edilebilir 

düzeyde ortaya koymuş olsa da Türkiye’yi temsil edebilecek nitelikteki büyük örneklem grupları üzerine çalış-

manın tekrar edilmesi araştırmacılar tarafından önerilmektedir.

Anahtar sözcükler: Anti-entelektüalizm, entelektüellik, öğretmen yetiştirme, yükseköğretim
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A1-A2 Düzeyindeki Öğrenciler İçin İngilizce Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik 

Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Beytullah ÖNCE

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, obeytullah@gmail.com

Öz-yeterlik algısı, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye yönelik ilgi, motivasyon ve başarıları üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu sebeple konuyla ilgili yapılacak araştırmalarda İngilizce öğrenmeye yönelik öz-

yeterlik algısını ölçmek üzere geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış Türkçe bir ölçeğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu ölçeğin Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni öğretim programlarında baz aldığı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru 

Metni’ne uygun olması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde tanımlanan A1-A2 temel kullanıcı düze-

yindeki öğrencilerin İngilizce Öğrenmeye Yönelik Öz-yeterlik Algısının ölçülmesini sağlayacak geçerli ve güveni-

lir bir ölçek geliştirmektir. Likert tipi hazırlanan ölçek, dört temel dil becerisine ilişkin öz-yeterlik maddelerinden 

oluşacaktır.

Bu çalışmada ilk olarak araştırmacı tarafında Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne uygun A1-A2 dü-

zeyinde bir ölçek geliştirilmiş, uzman görüşü alındıktan uygulama öncesi son şeklini alan ölçek, Anadolu türü 

olmayan 3 farklı okulda uygulanmıştır. 284 öğrencinin verileri üzerinde Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Bu 

aşamada Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) değeri, Barlett Sphericity Testi, faktör analizi ve Cronbach Alpha iç tutarlılık 

değerleri incelenmiştir. Tüm bu aşamalar aşağıda açıklanmaktadır.

Öz-yeterlik maddelerinin hazırlanmasında Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programı ile programın çerçeve-

sini oluşturan ve Avrupa Konseyi’nin yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için karşılaştırılabilir standartlar getiren 

CEFR(Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni)’nden yararlanılmıştır. 

İlk olarak, araştırmacı tarafından A1 ve A2 düzeyine uygun olduğu düşünülen ve dört temel dil becerisini 

(dinleme, konuşma, okuma, yazma)  yansıtan 45 madde hazırlanmıştır. Hazırlanan maddeler 4 farklı İngilizce öğ-

retmeniyle uygun uzunluk, kapsayıcılık, anlaşılırlık ve yeterlik dereceleri hakkında değerlendirildikten sonra bazı 

maddelerdeki ifadelere açıklık getirilmiş, anlatım bozuklukları düzeltilmiştir. Maddelerin hepsi olumlu önerme-

ler şeklinde hazırlanmıştır. Ortaya çıkan taslak ölçek bir alan uzmanına ve bir ölçme-değerlendirme uzmanın 

görüş almak üzere gönderilmiş ve sonuçta A1-A2 düzeyindeki yeterlik algısını ölçmeye uygun bulunmuştur. 

Araştırmacı tarafından geliştirilen İngilizce Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Algı Ölçeği, 25-27 Nisan 2012 

tarihleri arasında, Sakarya ili Erenler İlçesi’nde anadolu türü olmayan 3 farklı okulda (Kız Meslek Lisesi, Endüst-

ri Meslek Lisesi ve Genel Lise) öğrenim gören 300 9. ve 10. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. İkili işaretleme ya 

da madde atlama yapılan ölçekler değerlendirme dışı bırakıldığından çalışma grubu toplam 284 ortaöğretim 

öğrencisinden oluşmuştur. Çalışmanın amacı gereği cinsiyet, yaş ve benzeri değişkenler dikkate alınmamıştır. 

Çalışma grubundan toplanan verilerin analizinde Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) için Sosyal Bilimler için 

İstatistik Paket Programı (SPSS) 16.0 programı kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemeden önce, ilk aşa-

mada Temel Bileşenler Analizi yapılmış, Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity testleri uygulanmıştır. 

İkinci aşamada, ölçekte yer alan maddelerin hangi faktörlere yüklendiğini bulmak amacıyla Varimax Dik Dön-

dürme Yöntemi kullanılmıştır. Analiz sürecinin sonunda 45 maddeden 21’i ölçekten çıkarılmıştır. Üçüncü ve son 

aşamada, yapı geçerliği faktör analizi sonucuyla belirlenen 24 maddelik ölçeğin güvenirliğini analiz etmek için 

hem alt faktörlerin ayrı ayrı, hem de son halini alan ölçeğin tamamının Cronbach Alpha (∝) formülüyle iç tutarlık 

katsayısı hesaplanmıştır. 

Çalışmada, faktör analizi öncesi KMO analizi sonucu .960 ve Barlett’s Sphericity Testi sonucu χ2=8,021 ola-

rak bulunmuştur. Tüm ölçeğin Cronbach ∝ değeri ise .928’tir. Analizi yapılan dört faktörün toplam varyansın 

yüzde 60,327’sini açıkladığı görülmüştür. Okuma becerisine ilişkin faktörün toplam öz değeri 11,096’dır ve bu 

faktörde toplanan maddeler ölçeğin toplam varyansının yüzde 17,221’ini açıklamaktadır. Konuşma becerisine 

ilişkin faktörün toplam özdeğeri 1,572’dir ve ölçeğin toplam varyansının 15,648’ini açıklamaktadır. Toplam özde-

ğeri 1,337 bulunan yazma faktörü ölçeğin toplam varyansının yüzde 15,191’ini açıklarken; dinleme becerisinin 
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özdeğeri 1,077 bulunmuştur ve bu faktör toplam varyansın yüzde12,267’sini açıklamaktadır. Dinleme faktörü 

için Cronbach ∝ değeri=.819, konuşma faktörü için Cronbach ∝ değeri=.859,  okuma faktörü için Cronbach 

∝ değeri =.878 ve yazma faktörü için Cronbach ∝ değeri=.889 olarak bulunmuştur. Tüm ölçeğin Cronbach ∝ 

değeri ise .928’tir.

Dinleme becerisine ilişkin maddelerin AFA bulguları sonucu elde edilen yük değerleri, ortalamaları ve 

standart sapmaları Tablo 5.’te yer almaktadır. Buna göre maddelerin faktör yüklerinin ,677-,746 aralığında; orta-

lamalarının 3,69-3,96 aralığında ve standart sapmalarının 1,024-1,161 aralığında değiştiği anlaşılmaktadır.

Açımlayıcı faktör analizindeki ilk işlemde ölçeğin Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) katsayısı bulunmuştur. Veri-

lere faktör analizi uygulanabilmesi için minimum KMO değerinin .60’ın üzerinde olması gerekmektedir (Büyü-

köztürk,2007). Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla elde edilen verilere uygulanan KMO testinde .960 

değerine ulaşılmıştır. KMO=.950 değeri, verilerin faktör analizi için uygunluğunun “mükemmel” aralığına karşılık 

geldiğini ortaya koymaktadır. 

Faktör analizine geçilmeden önce yapılması gereken diğer test de Barlett küresellik testidir (Tatlıdil,2002). 

Bu analiz sonucunda Barlett testinin anlamlı çıkması [p<0.001] önerilmektedir (Büyüköztürk, 2007). Araştırmada 

Barlett testi sonucu elde edilen Ki Kare değeri (χ2=8,021) anlamlı [p<0.001] bulunmuştur. Bu durum, araştırma 

grubunun büyüklüğünün veri analizi için yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Bu bulgulara dayanarak ölçeğe 

Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. Faktör analizinde faktör yükü için kabul edilebilir alt sınır değer  0,30’dur ve 

tek faktördeki maddelerin diğer faktör yapılarından en az.1 düzeyinde farklılık taşıması gerekmektedir. (Büyü-

köztürk, 2007; Namlu,2004). Bu araştırmada bir maddenin bir faktörde gösterilebilmesi için en az .40’lik madde 

yüküne sahip olması beklenmiştir. Madde yükü .40’nin altında kalan maddelerin yapı geçerliliğini düşürdüğü 

gerekçesiyle çıkarılmasıyla 21 maddenin dört faktörlü ve geçerlilik sahibi bir model oluşturduğu görülmüştür. 

Madde sayısı ölçme gücü düşük maddelerin ölçekten çıkarılması ölçeğin iç tutarlılık katsayısını olumsuz yönde 

etkilememiştir. Faktörlerin özdeğerinin 1’den büyük olması gerekmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2001 akt. Çapri 

ve Kan,2006). Araştırmada elde edilen faktörlerin bu ölçütü karşıladığını göstermektedir.

Faktör analizi sonunda elde edilen varyans oranları ne kadar yüksek olursa, ölçeğin faktör yapısı da o kadar 

güçlü olmaktadır. Araştırmada dört faktörün varyansının % 60,327oranında çıkması, elde edilen değerin ideal 

düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. Varyansın yüzde 60’ın ve öz-değerlerin 1’in, madde yükü değerinin 

,40’ın üzerinde olması, ulaşılan değerlerin yapı geçerliliği açısından geçerliliği yüksek bir sonuca ulaşıldığını gös-

termektedir.

Bir ölçekte yapı geçerliğiyle birlikte aranan diğer özellik güvenirliktir. Tavşancıl (2002)’a göre “likert tipi 

bir tutum ölçeğinde güvenirlik düzeyini saptamak için içsel tutarlığın bir ölçütü olan Cronbach α katsayısının 

kullanılması uygundur. Bu çalışmada ölçeğin tamamının Cronbach ∝ değeri ise .946 olarak bulunmuştur. Gerek 

faktörlerin gerekse ölçeğin tamamının yüksek değer göstermesi, ölçekteki maddelerin birbiriyle yüksek derece-

de tutarlı olduklarını ve aynı özelliğin öğelerini ölçen maddelerden oluştuğunu ortaya koymuştur. 

Sonuç olarak, açımlayıcı faktör analizinin ortaya koyduğu tüm bulgular ışığında, bu araştırmada Diller İçin 

Avrupa Ortak Başvuru Metni A1-A2 düzeyindeki öğrenciler için geliştirilen İngilizce Öğrenmeye Yönelik Öz-

yeterlik Algı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik açısından gereken özellikleri iyi derecede taşıdığının bulunduğu 

ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlik, İngilizce öğrenme, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik
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Öğretmenlerin İlköğretim Matematik Programı Ve Tamsayılar 

Konusuna İlişkin Görüşleri

Burhanettin ÖZDEMİR  

Hacettepe Üniversitesi, b.ozdemir@hacettepe.edu.tr   

Esed YAĞCI

Hacettepe Üniversitesi, esed@hacettepe.edu.tr

Bu araştırmanın amacı ilköğretimde halen daha uygulanmakta olan matematik öğretim programı ve bu 

program kapsamında yer alan tamsayılar konusunu öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. 

Özellikle tamsayılar konusunun seçilmesinin nedeni ise tamsayılar konusundaki öğrenme eksikliklerinin mate-

matik dersi ile ilişkili diğer disiplinlerdeki (örneğin Fen bilgisi)  öğrenmeleri etkilemesi ve işlem bilgisi gerektiren 

konular için önkoşul niteliğinde olmasıdır. Bu bağlamda ilköğretim matematik programının amaca hizmet etme 

derecesi ve tamsayılar konusunda programda belirtilen kazanımlar, etkinlikler, ölçme ve değerlendirme süreci 

gibi programı oluşturan bileşenler hakkında öğretmen görüşlerini belirlenmeye çalışılmıştır. 

İlköğretim matematik programını uygulayan öğretmenlerin program, programı oluşturan öğeler (kaza-

nımlar, etkinlikler, öğrenme durumları ve ölçme ve değerlendirme vb.) ve programda yer alan tamsayılar konusu 

hakkında görüşleri nelerdir?

1. Öğretmenlerin genel anlamda program hakkındaki görüşleri nelerdir?

2. Öğretmenlerin matematik programında yer alan tamsayılar konusunda belirlenen kazanımlara ilişkin 

görüşleri nelerdir?

3. Öğretmenlerin tamsayılar konusunda belirlenen etkinliklere ilişkin görüşleri nelerdir?

4. Öğretmenlerin tamsayılar konusunda belirlenen öğretme-öğrenme süreçlerine ilişkin görüşleri ne-

lerdir?

5. Öğretmenlerin tamsayılar konusunda belirlenen ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri 

nelerdir.

Bu araştırmada ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 6, 7 ve 8. sınıf matematik öğretmenlerinin 

yeni matematik programı ve programda yer alan tamsayılar konusuna ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Bu 

nedenle araştırmanın yürütülmesinde var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tara-

ma yöntemi benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Anka-

ra ilindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan tüm ilköğretim matematik öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara’da görev yapan 89 ilköğretim matema-

tik öğretmeni seçkisiz örnekleme tekniği ile örnekleme dahil edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Öğretmen Görüşme Formu ve Öğretmenlerin 

İlköğretim Matematik Programı ve Tamsayılar Konusu Hakkındaki Görüşlerini Belirleme Anketi kullanılmıştır. Veri 

toplama araçlarının geliştirilme aşamasında, araçların amaca uygunluğunu belirmek için 5 alan uzmanının gö-

rüşüne başvurulmuştur. Bunlardan Öğretmen Görüşme Formu 7 maddeden oluşup programın içeriği, açık ve 

anlaşılır olup olmadığı, tam sayılar konusunda belirtilen kazanımlar, etkinlikler, kazanımlar ve etkinlikler ara-

sındaki ilişki, programda belirtilen ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme araç 

ve yöntemleri ile kazanımlar arasındaki uyumluluk gibi programın farklı boyutları hakkında öğretmenlere so-

rular yönelterek öğretmenlerin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Benzer şekilde öğretmenlerin demografik 

özellikleri ( cinsiyet, kıdem ve hizmetiçi eğitim kursuna katılma sayısı)‘ni belirleyen 3 madde ve öğretmenlerin 

ilköğretim matematik programı ve tam sayılar hakkındaki görüşleri belirlemeyi amaçlayan 25 maddeden oluşan 

anket uygulanmıştır. Anketin deneme formu 40 maddeden oluşurken alınan uzman görüşleri doğrultusunda 25 

maddeye indirgenmiştir. Anket formu “Evet”, “Kısmen” ve “Hayır” seçeneklerini içeren 3’lü likert tipi derecelendi-

rilmiş maddelerden oluşmaktadır.
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Veri toplama sürecinde 10 öğretmen ile birebir görüşme yapılmış ve görüşme formunda yer alan maddeler 

sorulmuş ve diğer 79 öğretmene ise 25 maddelik anket uygulanarak matematik programı ve programda yer 

alan tam sayılar konusu hakkında öğretmen görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  Çalışmanın sonunda anket ve 

görüşme formundan elde edilen bulgular karşılaştırılarak elde edilen bulguların tutarlılığına bakılmıştır.

Ankette elde edilen verilerin analizinde SPSS paket program kullanılmıştır. Anket aracılığı ile elde edilen 

veriler SPSS programı ile çözümlenerek tablolaştırılmış ve görüşme formundan elde edilen veriler ile karşılaş-

tırılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde anketteki maddelere ait seçeneklere verilen cevapların frekans ve yüz-

delerine bakılmıştır. Tablolar ise ankette yer alan maddelerden öğretmenlerin program hakkındaki görüşleri, 

tamsayılar konusu ile ilgili kazanımlar, etkinlikler, öğretme- öğrenme süreci ve ölçme değerlendirme boyutları 

temel alınarak oluşturulmuştur. 

Öğretmenler ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bulgular, anket aracılığı ile tespit edilen sorunların 

altında yatan nedenlerin ne olduğu ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının neler olabileceği yönünde görüş-

lerin alınmasına olanak vermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Görüşme formundaki matematik programı ile ilgili genel maddelere verilen cevapların analizi yapıldığın-

da, yapılan görüşmelerde programın yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanması öğretmenler tarafından olum-

lu karşılanmakta ve programa yenilikçi ve çağdaş bir yön kattığı belirtilmektedir.  

Görüşme formu ve anketteki tamsayılardaki kazanımlara ilişkin öğretmen görüşlerine bakıldığından genel 

anlamda kazanımların dersin genel amaçlarına uygun,  öğrenme ürünlerini gösterecek nitelikte ve önceki öğ-

renmelere dayandırılmış ve sonraki öğrenmelere yön verici nitelikte olduğu yönünde olumlu görüş belirtilirken,  

diğer derslerdeki kazanımlar ile bütünleşmesi sağlanamadığı sonucuna varılmıştır. Genel anlamda tamsayılar 

konusuna ilişkin belirlenen kazanımlar hakkında öğretmenlerin olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir. 

Tamsayılardaki etkinlikler ile ilgili maddelere ilişkin öğretmen görüşleri göz önünde bulundurulduğunda 

tamsayılardaki etkinliklerin yeterli olduğu ve etkinliklerde cinsiyet ayrımı yapılmadığı yönünde olumlu görüş 

bildirilmiştir. Fakat etkinliklerin kazanımları gerçekleştirecek nitelikte olmadığı ve etkinlik ile kazanımlar ara-

sındaki bütünlüğün sağlanamadığı sonucuna varılmıştır. Öğretmenler ile yapılan görüşmeler sonucunda uy-

gulanmakta olan programda, eski program ile karşılaştırıldığında, hem daha fazla konunun olması hem de her 

bir konu başlığı altında daha fazla etkinlik olması öğretmenlerin programı zamanında bitirmesini imkânsız hale 

getirdiği ifade edilmektedir.

Programda yer alan öğretme-öğrenme sürecine ilişkin öğretmen görüşlerine göre tam sayılar konusun-

da öğrenilenlerin konunun önceki ünitelerinde öğrenilenler ile bütünleşmesinin sağlandığı ve konunun alt 

öğrenme alanlarının konuya uygun bir şekilde sıralanmasına dikkat edildiği görülmektedir. Fakat,  programda 

öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerinin kazanım ve etkinliklere uygunluğu, öğrenilenlerin günlük hayatta 

karşılaşılan problemlerin çözümüne uygunluğu ve ön koşul niteliğindeki öğrenmelerden yararlanılması tam 

anlamıyla sağlanamamıştır. 

Tamsayılar konusunda belirlenen ölçme ve değerlendirme sürecine yönelik maddelerin hepsine öğret-

menlerin büyük çoğunluğunun kısmen cevabını vermesi ve verilen kısmen cevaplarını yüzdesi %45,6 ile %62 

gibi yüksek değerler arasında değişmesi programda ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin sorunları olduğu-

nu göstermektedir. Ayrıca tamsayılar konusunda belirlenen ölçme ve değerlendirme sürecine yönelik bu bulgu-

ların elde edilmesinin altında yatan nedenlerden biri de öğretmenlerin yeni ölçme ve değerlendirme araç veya 

yöntemlerine yönelik yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmamasından kaynaklanabilir. 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında genel anlamda öğretmenlerin programda yer alan 

kazanımlar, etkinlikler hakkında olumu görüş belirtirken, programda yer alan öğretme-öğrenme süreçleri ve 

ölçme ve değerlendirme sürecinin daha anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin uygulanmakta olan programı benimsemeleri ve 

tam olarak uygulayabilmeleri, öğrencileri süreç içerisinde etkili bir şekilde değerlendirebilmeleri için hizmetiçi 

eğitim kurslarına katılmaları önerilebilir ve bu kurslarda yapılan çalışmalarda belirtilen eksiklikleri giderici ön-

lemler alınabilir. Bununla beraber yeni programın ön gördüğü şekilde derslerin işlenebilmesi için sınıfl ardaki 

öğrencilerin sayıları azaltılması önerilebilir.
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Yapılan görüşmelerde öğretmenler, sınıfın çok kalabalık olmasından dolayı etkinlikleri tam anlamıyla ya-

pamadıklarını belirtmektedir. Bu anlamda sınıf mevcudunu azaltmak için bir an önce okul ve sınıf eksikliklerinin 

giderilmesi gerekir. 

 Ayrıca öğretmenler özellikle 6. sınıftaki tam sayılar konusunun kapsamında yer alan negatif sayılar ile 

işlem yapma becerilerini kazandırmada büyük zorluklar ile karşılaştıklarını yapılan görüşmelerde belirtmiştir. 

Bunun nedeni ise öğrencilerin Türkiye’de genellikle 7. ve 8. Sınıfl arda somut işlemler döneminden soyut işlemler 

dönemine geçtiği ve ancak bu dönemde hipotetik düşünme becerileri kazandıklarından dolayı 6. Sınıfta soyut 

düşünmeyi gerektiren negatif sayılar ile işlem yapma becerilerinde zorluklar ile karşılaşmış olabilirler. Bu konu 

üzerinde ileride araştırma yapılabilir.

Anahtar Sözcükler: Matematik öğretim programı, Tamsayılar, Program geliştirme, İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği
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Özet

Uygulanmakta olan programlarda amaç, içerik, öğretim durumları ve değerlendirme boyutlarında bazı 

aksamalar ve eksiklikler görülebilmektedir. Bu nedenle programın uygulanması sonucunda, yetersiz kalan ya 

da ters işleyen öğelerin olup olmadığı; varsa aksaklıkların programın hangi öğelerinden kaynaklandığını belir-

lemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla programın değerlendirilmesi gerekir (Demirel, 2006). Program 

geliştirme, değerlendirme olmadan tamamlanamaz (Bilen, 1999).

Ortaöğretim seviyesinde yeni anlayışa göre geliştirilen programların uygulanmaya başlaması çok yenidir. 

Geliştirilen bir programın etkili olup olmadığına ancak program uygulandıktan sonra karar verilebildiği düşü-

nüldüğünde yeni ortaöğretim programının uygulanma sürecine yönelik değerlendirme çalışmalarının yapılma-

sı önemlidir.

İlköğretim birinci ve ikinci kademe İngilizce programlarının öğretmen, öğrenci, veli ve müfettiş görüşleri-

ne göre değerlendiren çalışmaların olduğunu görmekteyiz. Ancak, ortaöğretim İngilizce programı ile ilgili çok 

az çalışmanın yer aldığını, program Avrupa standartlarına göre yenilendikten ve dört yıllık eğitime geçildikten 

sonra değerlendirilmemiştir. Bu çalışmayla 2010- 2011 yılında uygulanan ortaöğretim 9. sınıf İngilizce öğretim 

programı dört boyutu (kazanım, içerik, eğitim durumları, değerlendirme) değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmanın genel amacı, ortaöğretim 9. sınıf İngilizce öğretim programının hedef- davranış (Kazanım), 

içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerini öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Bu 

genel amaç doğrultusunda belirlenen alt amaçlar şunlardır:

1)  İngilizce öğretmenleri, ortaöğretim 9. sınıf İngilizce öğretim programının

• Kazanımlarını 

• İçeriğini

• Eğitim durumlarını

• Değerlendirme sürecini nasıl değerlendirmektedirler?

2) İngilizce öğretmenlerinin öğretim programına ilişkin görüşleri okul türüne göre farklılaşmakta mıdır?

Araştırma, İngilizce 9. sınıf öğretim programı öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma, ta-

rama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu çalışma, nitel ve nicel veri toplama tekniklerinin birlikte kullanıldığı 

karma bir desene sahiptir.

Bu çalışma yalnızca öğretmen görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Araştırmada, niceliksel veri toplama tek-

niklerinden anket, niteliksel veri toplama tekniklerinden ise görüşme kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini (nicel veriler için) Aydın ilindeki liselerde görev yapan 9. sınıf İngilizce öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Öğretmenlerin sayısı 191’dir. Örneklem olarak tesadüfi 137 İngilizce öğretmeni seçilmiştir. An-

cak bu öğretmenlerden 119’u anketleri cevaplandırmıştır. Niteliksel veriler için ortaöğretim 9. sınıfta İngilizce 

dersi veren 12 öğretmen veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

Bu araştırmada nicel veriler, araştırma kapsamında geliştirilen “ 9. Sınıf İngilizce Programını Öğretmen Gö-

rüşlerine Göre Değerlendirme Anketi”, öğretmen görüşme formları aracılığı ile toplanmıştır.
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Araştırmanın nitel kısmı kapsamında 8 okuldan 12 öğretmen ile araştırmacı tarafından hazırlanan yarı ya-

pılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Görüşme formunda, öğretmenlere yöneltilen 

İngilizce dersinin hedefl eri, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirme boyutları ile ilgili sorular bulunmaktadır.

Araştırmada elde edilen nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS Windows 17.0 paket programı kullanılmış-

tır. Elde edilen veriler için frekans ve yüzde dağılımı hesaplanmış, verilen yanıtların aritmetik ortalaması alınmış-

tır. Okul türlerine göre öğretmenlerin görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını öğrenmek amacıyla ki kare testi 

uygulanmıştır.

Araştırmada görüşmelerle elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sırasında 

her bir alt amaçla ilişkili olarak görüşme soruları birer tema/boyut biçiminde ele alınmıştır. 

9. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ  

Bu çalışma, öğretmenlerin programın kazanımlarına ilişkin görüşlerinin genel olarak olumsuz olduğunu 

göstermektedir. Programın kazanımlarının öğrenci gelişimine kısmen uygun olduğunu, kısmen anlaşılabilir bir 

dille ifade edildiği, öğrencilere kısmen kazandırılabilir olduğu ve kısmen birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu 

belirtilmektedir. Anadolu ve genel liselerdeki öğretmenlerin görüşleri arasında  ‘‘programın kazanımları, öğren-

cinin gelişim düzeyine uygundur’’ ifadesine yönelik farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kazanımların duyuşsal amaçlarının yeterli olmadığını araştırmamızdaki bulgular ortaya koymaktadır. An-

cak bilişsel ve psikomotor kazanımların kısmen yeterli olduğu konusunda öğretmenler hemfikirdirler.

Anket bulgularında ‘‘Haftalık ders saati kazanımlara ulaşılması için yeterlidir” maddesine öğretmenlerin 

verdikleri yanıtların ortalaması 1.44 değerindedir. Bu sonuca bağlı olarak öğretmenler bu ifadeye ‘hiç katılma-

dıklarını’ belirtmektedirler. 

Bu araştırmanın bulgularına göre, programın kazanımlarının günlük yaşamda yabancı dil ihtiyaçlarını gi-

derici nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.

9. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ  

Bu çalışmada ‘‘İçerik, basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır.”, ‘‘İçerik, somuttan soyuta doğru sıralanmış-

tır.” ve ‘‘İçerik, birbirinin önkoşulu olan konular dikkate alınarak düzenlenmiştir.”, ‘‘İçerik, öğrencilerin günlük ya-

şamından (ev, okul, yakın çevre vb.) seçilmiştir.’’ ifadesine öğretmenler kısmen katılmaktadırlar” maddelerine 

öğretmenler kısmen olumlu yanıt vermişleridir. Anadolu liselerindeki öğretmenlerin ve genel liselerdeki öğret-

menlerinin içeriğin birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralandığına yönelik görüşlerinin farklılaştığı anlaşılmak-

tadır. 

Bu araştırmada, genel olarak sınıfl ardaki öğrencilerin kalabalık olduğu, içeriğin öğrencileri dil kullanmaya 

teşvik etmediği, yeterince ilgi çekici olmadığı belirtilmiştir.

‘‘İçerik, öğrencilere eğlenceli ve stresten uzak bir eğitim ortamı oluşturmaya elverişlidir.’’ ifadesine öğret-

menlerin olumsuz cevap verdiği anlaşılmaktadır. İçeriğin, hedefl eri gerçekleştirecek nitelikte olmadığı çalışma 

bulgularına göre ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada, öğrencilerin derslerde dilbilgisi ağırlıklı yabancı dil öğretimi görmeleri nedeniyle gerçek ya-

şamda konuşmaya cesaretlendirilmediği söylenebilir.

Araştırmadan elde edilen bulgular, Anadolu ve genel liselerdeki sınıfl arın kalabalık olması nedeniyle prog-

ramın etkili şekilde uygulanamadığını ortaya koymaktadır.  

9. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ EĞİTİM DURUMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ  

Bu çalışmada programın öğretmenlere örnek eğitim durumları sunmada yeterli olmadığı ortaya konul-

maktadır. Yeterince ayrıntılı olmadığı vurgulanan eğitim durumları programın önemli bir eksiğidir. 
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Bu çalışmada ‘‘Programda kullanılması önerilen araç- gereçler içeriğe uygun niteliktedir.’’ ‘‘Programda kulla-

nılması önerilen araç- gereçlere okulumuzda kolaylıkla ulaşılabilmektedir.’’ ifadelerine öğretmenlerin verdikleri 

yanıtlar kısmen olumsuzdur. Nitel bulgulara göre temel ders araç gereci olarak kullanılan kitabın yetersiz olduğu 

ifade edilmektedir. 

Anadolu Lisesi öğretmenlerinin programda önerilen araç gerece istedikleri gibi ulaşabildikleri konusunda 

genel liselere göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

 ‘‘Programda İngilizce öğretimi için önerilen yöntem ve teknikler, sınıf düzeyine uygun niteliktedir.’’ ‘‘Prog-

ramda İngilizce öğretimi için önerilen yöntem ve teknikler, İngilizceyi sevdirici niteliktedir.’’ ‘‘Programda İngilizce 

öğretimi için önerilen yöntem ve teknikler, amaçları gerçekleştirecek niteliktedir.’’ ‘‘Program, İngilizce öğretimi 

için önerilen yöntem ve tekniklerin uygulanmasında öğretmenlere yol gösterici niteliktedir.’’ maddelerine öğret-

menleri yanıtları ‘‘Çok Az Katılıyorum’’ düzeyindedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin programda önerilen yöntem 

ve tekniklerine ilişkin görüşlerinin çoğunlukla olumsuz olduğu söylenebilir. Programda önerilen yöntem ve tek-

niklerin, sınıf düzeyine uygun nitelikte olduğuna ilişkin maddeye verilen öğretmen yanıtları lise türlerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Program tarafından ortaya konulan eğitim durumunun öğrencinin aktif olmasını sağlaması ve işbirlikli 

çalışmayı teşvik etmesi ifadelerine öğretmenlerin katılmadığı anlaşılmaktadır. 

9. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ  

Programda ölçme ve değerlendirmeye ayrıntılı yer verildiğine ilişkin Anadolu liselerinde ve genel liselerde 

görev yapan öğretmenlerin görüşleri farklılaşmamaktadır.

‘‘Programda verilen ölçme ve değerlendirme örnekleri yeterlidir.’’ ‘‘Değerlendirme, içerik ile tutarlıdır.’’ ‘‘De-

ğerlendirme, öğrencilerin amaçlara ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya çıkaracak niteliktedir.’’ ‘‘Değerlendirme, sadece 

sınıf içi değil sınıf dışı çalışmalara da dayanmaktadır.’’ maddelerine öğretmenler çok az katıldıklarını belirtmiş-

lerdir.  

‘‘Değerlendirme dilbilgisi ağırlıklıdır.’’ maddesine ise olumlu yanıt veren öğretmenler değerlendirmenin 

çoğunlukla dilbilgisi kurallarına ilişkin sorulardan oluştuğunu belirtmektedirler.

• Öğretmenler programda temeli olan teori iletişimsel yaklaşımın sınıf içinde uygulanmasında sorun-

ları olduğunu belirtmişlerdir.

• Öğretmenler programı sınırlı zamanda yetiştiremediklerini belirtmişlerdir. 

• Öğretmenler, derste dilbilgisi ağırlıklı ders uygulamasını sürdürdüklerini belirtmiştir. 

• İçerikle ilgili olarak, öğretmenlerin konuları yoğun ve ağır bulduklarını ifade etmişlerdir. İçeriğin öğ-

rencilerin ilgisini çekecek düzeyde olmadığı belirlenmiştir. 

• Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında kullandıkları yöntem ve tekniklere bakıldığında, programda 

önerilen birçok yöntem ve tekniğin kullanılmadığı söylenebilir. 

• Derste kullanılan araç gerecin ise yeterli olmadığı belirtilmiştir. Tahta ve ders kitabı dersin temel araç 

gerecini oluşturmaktadır.  Ancak, ders kitabının içeriğinin öğrenciye uygun olmadığını ve yenilenme-

si gerektiğini belirtmişlerdir. 

• Öğretmenler becerilere yönelik sınavlar uygulayamadığını, konuşma ve dinlemeye yönelik ölçmenin 

yapılamadığını belirtmişlerdir. Dilbilgisi ağırlıklı, yazılı sınavların yapıldığını ifade etmişlerdir. 

• Öğrenme- öğretme sürecinin değerlendirmesiyle ilgili diğer bir sorun, öğretmenlerin akran değer-

lendirme ve öz değerlendirme gibi değerlendirme tekniklerini yararlı bulmamalarıdır. *Kalabalık sı-

nıfl ar, öğretmenlerin dersi istedikleri gibi uygulamada başka bir sorundur. 

• Öğretmenler 9. sınıftan bir yıl önce İngilizce hazırlık sınıfı uygulamasının tekrar gündeme gelmesi 

gerektiğini belirtmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Program Değerlendirme, İngilizce Dersi, Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf, Öğretmen 

Görüşleri
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Özet

21. yüzyıl dünyasında eğitim, üzerinde devamlı tartışılan ve araştırmalar yapılan bir bilim dalı olmuştur. 

Günden güne artan bilgi yığınlarından öğrenciler için uygun olanı seçmek ve onları etkili bir biçimde öğretmek 

önem kazanmıştır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, eğitimin niteliğinin geliştirilmesinde “planla-

ma” unsuru zorunlu hale gelmiş, özellikle günümüz şartlarında önemini iyice artırmıştır (Ertürk, 1975: 8). Bu 

bağlamda araştırmacılar, öğretimin niteliğinin hangi koşullarda arttığını belirlemek için farklı öğretim kuram ve 

stratejilerinden faydalanarak bilimsel çalışmalar ortaya koymaktadırlar.

Eğitim bilimcilerin etkili, kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için ilgilendikleri birçok sorun bulunmaktadır. 

Bunlar; öğrenenlerin öğrenmeye motivasyonu, öğrenilenlerin bellekte daha uzun kalması, öğrenilenlerin gülük 

yaşama aktarılması, bu etkili öğrenmelerin gerçekleşmesine destek verecek programların hazırlanması, öğreni-

lenlerin kalıcılığının ölçülmesi, öğretim ortamında öğreticinin bu etkili öğrenmeleri sağlayacak strateji, yöntem 

ve teknikleri kullanması gibi sorunlardır. Bu sorun alanlarından biri olan, etkili, kalıcı öğrenmenin sağlanması 

için öğretme kuramlarının sunduğu bilgilere dayalı olarak öğretim ortamının tasarımlanması, öğretmenin de-

senlenmesi Türkiye’deki bilimsel araştırmalara konu olmuştur.

“Eğitim” kavramı farklı ideolojik görüşlere göre farklı şekillerde tanımlanmaktadır. İdealizm’e göre eğitim, 

bireyi Tanrı’ya ulaştırma sürecidir. Realizm’e göre ise, insanı toplumda baskın olan değerlere uygun olarak yetiş-

tirme süreci olarak tanımlar. Diğer taraftan Marksizm eğitimi, bireyi üretimde bulundurma süreci; Pragmatizm 

ise, yaşantılar yoluyla bireyde istendik davranış değişikliği oluşturma süreci olarak tanımlamaktadır (Sönmez 

1993: 77-138, akt: Sönmez 2010: 5).

Öğretme ise, en geniş anlamda öğrenmeyi sağlamak için yapılan bilinçli ve amaçlı etkinliklerdir. Bu nok-

tada önemli olan, bireyde istendik yönde davranış değişikliği meydana getirmektir. Toplum içerisinde bireyler, 

aileleri, akranları, kitle iletişim araçları gibi unsurlar aracılığıyla yeni davranışlar kazanabilirler ancak bunların 

hepsi istendik yönde olmayabilir. Öğretme etkinlikleri genellikle eğitim kurumlarında yapılır. Okullarda yapılan 

planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetlerine “öğretim” adı verilir (Erden, 2011: 18-19).

Bu araştırmada Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalarda hangi öğretme kuramlarının ve stratejilerinin bu 

başlıklar altında ele alındığı incelenmek istenmiştir. Çünkü akademik yayınlarda öğretme kuramları, modelle-

ri ve stratejileri ile bu başlıklar altında ele alınan bilimsel bilgilerle ilgili karışıklıklar olduğu belirlenmiştir. Bu 

kavramlar ile ilgili daha tutarlı bir çerçeveye ulaşmak için yapılan bilimsel çalışmalara gidilmesi bir çözüm yolu 

olarak benimsenmiştir.

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalarda öğretme kuram ve stratejilerinin nasıl ele 

alındığının ile bu çalışmalarının amaç ve sonuçlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorula-

ra cevap aranacaktır:

1. Bilimsel çalışmalar öğretme kuramları olarak hangi kuramları ele almaktadırlar?

2. Bilimsel çalışmalar öğretme stratejileri olarak hangi stratejileri ele almaktadırlar?

3. Öğretme kuramları ve öğretme stratejileri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların amaçları nelerdir?

4. Öğretme kuramları ve öğretme stratejileri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların bulguları/sonuçları 

nelerdir?
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5. Araştırma tarama türünde betimsel bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan 

bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 1998: 77). 

Kaptan’a (1998: 59) göre survey ya da betimsel araştırmalar, olayların, objelerin, varlıkların, kurumla-

rın, grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışır.

Araştırma bir taraftan tarama türünde, olayları, olguları betimlemeye çalışan bir araştırma iken diğer yandan 

da “Doküman İncelemesi” türünde nitel bir araştırmadır. Doküman incelemesi, araştırılması hedefl enen olgu veya 

olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 140). Hangi dokümanla-

rın önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği araştırma problemi ile yakından ilgilidir. Örneğin eğitim 

ile ilgili bir araştırmada, şu tür dokümanlar veri kaynağı olarak kullanılabilir: eğitim alanında ders kitapları, program 

yönergeleri, okul içi ve dışı yazışmalar, öğrenci kayıtları, toplantı tutanakları, öğrenci rehberlik kayıt ve dosyaları, 

öğrenci ve öğretmen el kitapları, öğrenci ders ödevleri ve sınavlar, ders ve ünite planları, öğretmen dosyaları, eği-

timle ilgili resmi belgeler, vb. (Bogdan ve Biklen, 1992; Goetz ve LeCompte, 1984; akt: Yıldırım ve Şimşek, 2000: 141).

Bu araştırmada, Türkiye’de öğretme kuramları ve stratejileriyle ilgili yapılan bilimsel araştırmalar incelen-

miştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır;

1. Bilimsel yayınlarda öncelikle, öğrenme kuramları ile öğretme kuramları arasındaki farklılıklar açıklan-

maktadır. Bununla birlikte bazı çalışmalarda “model” kavramından bahsedildiği ancak bu kavramla 

kastedilmek istenilenin genellikle belirtilmediği görülmüştür. Senemoğlu’na göre (2010) bu durum 

kuram geliştirmenin zor bir süreç olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü çok sayıda değişken du-

ruma etki etmektedir. Bu durumda, her koşul altında oluşacak öğrenmeyi açıklayan öğrenme ve 

öğretme kuramı geliştirmek de zorlaşmaktadır. Bu zorluğa karşın öğretme kuramlarının yeterince 

geliştirilemediği durumlarda, kuram geliştirmenin bir basamağını oluşturan “öğretme modelleri” kul-

lanılmaktadır. 

2. Bilimsel yayınlarda öğretme stratejileri genel olarak; a) sunuş yoluyla öğretim stratejisi, b) buluş yo-

luyla öğretim stratejisi, c) araştırma inceleme yoluyla problem çözme olarak ayrılmıştır. Diğer taraftan 

bazı çalışmalarda farklı durumlar belirlenmiştir. Örneğin, Babadoğan (1996) Reigeluth ve Merrill’in 

öğretim stratejilerini; “düzenleme, ileti ve yöneltme stratejileri” olarak üç grupta topladığı vurgula-

mıştır.  

3. Yapılan bilimsel çalışmaların amaçları genel olarak öğretme kuram ve stratejilere dayalı olarak yapı-

lan öğretim etkinliklerinin etkililiğini belirlemektir. Bununla birlikte, öğretmenlerin öğretme strateji-

lerini kullanma düzeyini belirleme, öğretim stratejileriyle ilgili öğretmen davranışlarının farklı prog-

ram türlerindeki görünümünü belirleme ve öğretmenlerin derslerinde biliş üstü beceriler geliştiren 

stratejiler kullanmalarını etkileyen faktörlerin hangisinin daha etkili olduğunu belirleme amaçlarına 

yer verilmiştir.

4. Yapılan çalışmaların bulguları/sonuçları incelendiğinde deneysel olarak yapılan çalışmaların bir bö-

lümünde, öğretim süreci sonunda anlamlı fark oluştuğu; bazılarında ise oluşmadığı belirlenmiştir. 

Ayrıca, bazı öğretme stratejilerinin derse yönelik duyuşsal özellikleri geliştirdiği (Kavramsal değişime 

dayalı öğretim stratejileri), öğrencilerin düşünme ve konu hakkında sentez yapabilme yeteneklerini 

arttırdığı (Buluş yoluyla öğretme stratejisi), öğretmenlerin öğrenirken öğrenme stratejilerini kullan-

maları ile derslerinde biliş üstü beceri geliştiren stratejiler kullanmaları arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki ortaya çıkmıştır.

İncelenen bilimsel çalışmaların bulgularından yola çıkıldığında, öğretme kuram ve stratejilerine dayalı öğre-

tim etkinliklerinin genel olarak olumlu etkilere sahip oldukları görülmektedir. Bu bakımdan, öğretmenlerin ders-

lerinde farklı öğretim kuram ve stratejilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin tasarlamaları, öğretimin niteliğini 

artıracaktır. Bu durum sadece bilişsel öğrenme alanını değil, duyuşsal öğrenme alanını da kapsamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Öğretme kuramları, öğretme stratejileri
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Özet

Yararlanma odaklı değerlendirme uluslararası literatürün en önemli konularından birisidir (Balthasar, 2006, 

353). Yararlanma, değerlendirme alanının merkezindedir. Neredeyse tüm değerlendirmeciler yaptıkları değer-

lendirmelerin kullanılması için uğraşırlar ve yaptıkları değerlendirmenin değerinin kullanılıp kullanılmadığı ya 

da nasıl kullanıldığı yoluyla hüküm göreceğini düşünürler (Henry ve Mark, 2003, 293). Yararlanma odaklı değer-

lendirmede  şu sorular önemlidir: Değerlendirmeler nasıl kullanılmaktadır?, Niçin kullanılmaktadır?, Program 

değerlendirmelerin sonuçları nelerdir?, Şahısların ya da kuruluşların değerlendirme sonuçlarını gerçekten kulla-

nıp kullanmayacaklarını hangi faktörler etkiler? (Johnson, 1998, 93).  

En basit tanımıyla yararlanma odaklı değerlendirme, değerlendirmeyi faydalı ve karlı bir kullanıma dö-

nüştürmedir (Daillak, 1982, 158). Hall’a (1982, 188) göre, yararlanma odaklı değerlendirme bir olay değil bir 

süreçtir. Değerlendirme bulguları, raporları ve önerileri  sağladığı yararın değerlendirmeyi otomatikman takip 

edeceği beklentisi ile bir kerelik bir oluşum olarak gerçekleşmez. Onun yerine değerlendirmeden nasıl yararla-

nılacağı ile ilgili entelektüel bilginin dereceli olarak geliştiği bir süreçtir. Shula ve Cousins araştırma bulgularının 

yararlanma odaklı değerlendirmenin sadece değerlendirmeler uygun bir şekilde tasarlandığında, yararlanıcılar 

değerlendirme sürecine dahil olduklarında ve kendilerini işlerine adadıklarında, ortaya çıkan bilginin uygun 

ve alakalı olduğunu düşündüklerinde ve elde edilen bilgiyle mevcut bilginin birbiriyle çok az çeliştiğinde ger-

çekleşeceğini gösterdiğini belirtmişlerdir (Franke ve diğerleri, 2003, 14). Değerlendirmenin yetersizliği iddiaları 

üzerine ”değerlendirmeden yararlanma” sonuçları ile ilgili sistematik çalışmalar başlamıştır. Yararlanma odaklı 

değerlendirme amacının, karar vermenin niteliğini artırma ve programları geliştirme olduğuna inanılmaktadır. 

Araştırmanın amacı, yararlanma odaklı değerlendirme modeli çerçevesinde Eğitim Bilimleri doktora tez 

sahiplerinin görüşlerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, teze ayrılan zaman, harcanan para, tezin fay-

dası, tez sonuçlarının işe yararlılığı, tezden memnuniyet, tezin eğitimdeki etkisi, tezin orijinalliği vb. soruların 

cevapları aranmıştır.

Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 1990-2010 yılları arasında Fırat 

Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri alanında yapılmış 45 doktora tez sahibidir.  Bu evrenden örneklem olarak 26 

doktora tez sahibine ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında bir anket oluşturulmuştur. Anket, Fırat Üniversitesi, İnö-

nü Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi’nde görev yapan 10 Eğitim Bilimcinin (3 doçent 

ve 7 yardımcı doçent) görüşü alınarak 17 maddeden oluşmuştur. Anketlerin ilk iki sorusu kişisel bilgi, 12’si kapalı 

uçlu ve son üç soru da açık uçludur. Anket sorularının kapsam geçerlik oranları bulunmuştur. Kapsam geçerlik 

oranları, 5. sorunun 0.60, 4., 6., 9., ve 13. soruların 0.80, diğer soruların da 1.00’dır. Bu çerçevede kapsam geçerlik 

indeksi 0.929 bulunmuştur. Anketler, yüz yüze ve e-mail aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmaya katılanların 5’i kadın 

(%19.2) ve 21’i erkek(%80.8)’tir. Bunların !’i araştırma görevlisi, 12’si yardımcı doçent doktor, 6’sı doçent doktor, 

3’ü profesör doktor ve 4’ü de üniversite dışındaki kurumlarda çalışmaktadır. Buradaki öğretim üyeleri 13 farklı 

üniversitede görev yapmaktadırlar. Çalışmaya katılanların 20’si aynı konuya tekrar çalışırdım (%76.9) demekte ve 

25’i hazırladığı tezden memnun olduğunu (%96.2) vurgulamıştır. Aşağıda tezlerin faydalarına ilişkin görüşlere 

yer verilmiştir.
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Tablo 1. Tezlerin faydalarına ilişkin görüşler (En fazla iki seçenek işaretlenebilmiştir)

Seçenekler f %

Diğer araştırmalara önayak oldu 20 52.6

Akademik ünvanım yükseldi. 6 15.8

Araştırma vizyonum genişledi 10 26.3

Bilimsel araştırmadan yararlandım ve bilgilerim pekişti. - -

Yeni istatistik yöntemleri öğrendim 2 5.3

Bilgisayar paket programlarını kullanmayı öğrendim. - -

Diğer (lütfen yazınız) - -

Toplam 36 100.0

Tabloda, doktora tezlerinin %52.6’sının diğer araştırmalara önayak olduğu görülmektedir. Yine aynı şe-

kilde, %26.3’ü araştırma vizyonunun genişlediğini ve %15.8’i de akademik ünvanının yükseldiğini belirtmiştir. 

Aşağıda, tez sonuçlarının işe yararlılığına ilişkin görüşler verilmiştir.

Tablo 2. Tez sonuçlarının işe yararlılığına ilişkin görüşler(En fazla iki seçenek işaretlenebilmiştir)

Seçenekler f %

Bilimsel bir problemi çözdü.               11 28.9

Sonuçları bilim dünyasında bir çığır açtı. - -

Uygulamalarda örnek olarak alındı 19 50.0

Yeni bir model ortaya çıktı   6 15.8

Diğer (lütfen yazınız) 2 5.3

Toplam 38 100.0

Tabloda, doktora tezlerinin %50’sinin uygulamalarda örnek olarak alındığını, %28.9’unun bilimsel bir prob-

lemi çözdüğü ve %15.8’inin de yeni bir model ortaya çıkardığı belirtilmiştir.

Araştırmada, yararlanma odaklı değerlendirme modeli çerçevesinde Eğitim Bilimleri doktora tez sahip-

lerinin görüşlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kullanım/yararlanma bir değerlendirme için itici güçtür (Patton, 

1986, 333). Yararlanma değerlendirmenin her aşamasında olmalıdır (Mertens, 1990, 183). Patton’a (1997, 20) 

göre değerlendirmeler yararlılığı ölçüsünde yargılanmalıdır. Bu yüzden değerlendirme yapanlar etkili kullanım 

adına başlangıçtan sonuca kadar süreci kolaylaştırmalı ve değerlendirmeyi dikkatlice tasarlamalıdırlar. Araştır-

mada, doktora tezlerinin %50’sinin uygulamalarda örnek olarak alındığı ve %28.9’unun da bilimsel bir problemi 

çözdüğü vurgulanmaktadır. Bu durum ülke adına sevindirici bir olaydır. Çünkü yapılan tezlerin sadece rafl arda 

kaldığı ve akademik ilerlemeler için hazırlandığı gibi söylentileri de ortadan kaldırmaktadır. Geleceğe dönük 

olarak doktora tezleri seçilirken işe yararlılığı öncelikle düşünülmelidir.

Anahtar kelimeler: Yararlanma odaklı değerlendirme, eğitim bilimleri, doktora tezleri.
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Eğitim programı kavramının araştırmacılar ve bilim insanları tarafından tanımlanmasının ardından bu 

programın günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına göre değiştirilme ve geliştirilme ihtiyacının ortaya çıkması doğal 

bir süreçtir. Gözütok (2003) da, eğitim sisteminde yapılan düzenleme çalışmalarının, programlarda yer aldığı 

ölçüde anlam kazanacağını belirtmiş ve program geliştirmenin kapsamını şu şekilde ifade etmiştir: Programlar 

ulaşılacak amaçları (hedefl eri), bu amaçlara (hedefl ere) ulaşabilmek için seçilecek ve belli ilkelere göre düzenlenecek 

içeriği, uygulanacak yöntemleri, destekleyici araç-gereçleri, amaçlara (hedefl ere) ne kadar ulaşılabildiğini gösteren 

değerlendirme ölçütlerini kapsamaktadır. Demirel (2007) ise program geliştirmeyi, eğitim programının hedef, içe-

rik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü olarak tanımlamıştır.

Yükseköğretim düzeyinde program geliştirme çalışmaları ne yazık ki ülkemizde sıkça yapılmamaktadır. 

Bu durumun nedenleri arasında, program geliştirme sürecinin uzun ve zahmetli olması sayılabilir. Varış (1988), 

program geliştirmenin kâğıt üzerinde kısa süreli olarak yapılan bir çalışma olmadığını, daha çok uzun bir süreci 

içeren, kapsamlı, çok boyutlu ve sürekli bir çalışma gerektirdiğini vurgulamaktadır. Öğretim görevlileri, program 

geliştirme çalışması için gerekli zaman bulamamakta ve uzmanlardan yardım alamamaktadır. Ancak, program 

geliştirme, eğitimin her aşamasında olduğu gibi yükseköğretim seviyesinde de tartışılmaz bir öneme sahiptir.

Program geliştirme çalışması yapılmaksızın eğitimin amacına ulaşması mümkün değildir. Yüksel (2010)’un 

da belirttiği gibi eğitim programının hedef öğesinde, “Bireyleri niçin eğitiyoruz?” sorusuna yanıt aranmakta; 

içerik öğesinde, belirlenen hedefl er doğrultusunda “ne öğretelim?” sorusu sorgulanmakta; üçüncü öğe olan 

öğretme-öğrenme sürecinde hedefl er doğrultusunda düzenlenen içeriğin nasıl öğretileceği? incelenmektedir. 

Programın son öğesi ise değerlendirmedir. Bu öğede önceki öğeler doğrultusunda yapılan eğitimin niteliğinin 

kontrolü yapılmaktadır. Hedefl ere ne düzeyde ulaşılıp ulaşılmadığının saptanmaya çalışıldığı bu öğede ortaya 

çıkan sonuçlar programın geliştirilmesi için temel girdi olarak kullanılır. Eğitim programının dört temel öğesi 

olan hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme sistemli şekilde ele alınıp eğitim bu öğeler çerçe-

vesinde şekillendirilmeden eğitimin amacına ulaşması mümkün değildir. 

Üniversitelerin hazırlık okullarında program geliştirme ile ilgili durum yükseköğretimin diğer seviyelerin-

den farklı değildir. Eğitim programlarına ve program geliştirme çalışmalarına gereken önem verilmediği görül-

mektedir. Program geliştirme çalışması yapılmadığından öğretmenlere, üniteler ve içerdikleri konular ve bece-

rilerin listesi (syllabus) ve üniteleri işlemeleri gereken zamanları gösteren çizelgeler verilmektedir. Bu durumun 

nedeni, okulda bulunan program geliştirme biriminde, program geliştirme deneyimi olan öğretim görevlileri-

nin bulunmaması, program geliştirmeye zaman ayrılmaması, bu önemli süreç için zaman ve emek harcamak 

yerine kısa yoldan hedefl ere ulaşılmak istenmesi ile açıklanabilir. Programlarla ilgili söz konusu materyallerin 

hedefl ere ulaşmada ne derece başarılı olduğu tartışma konusudur. 

Üniversite hazırlık sınıfında şu anda uygulanan bir eğitim programın yetersiz düzeyde olması, bu nedenle 

eğitim durumlarının belirsiz olması, uygulamadaki öğretim görevlilerinin bir eğitim programını takip etmedikleri 

için verimli eğitim veremedikleri düşüncesiyle, akademik yıl sonunda ders kitabında ulaşılması beklenen kazanım-

ların öğrencilerde gözlenemediği varsayımından hareketle sözü edilen hazırlık programı için bir eğitim programı 

geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu sürecin ilk adımı niteliğindeki bu 

çalışma, hazırlık programının, eğitim programından ne düzeyde faydalanabileceğini ortaya koymayı amaçlar.

Çalışma, 2011-2012 Akademik Yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programın-

da uygulanan eğitim programı üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya 30 öğrenci ve 8 öğretim görevlisi katılmıştır.
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Çalışmanın ilk aşamasında, öğrenci ve öğretmenlerin mevcut programla ilgili görüşleri program memnu-

niyet anketleri aracılığıyla alınmıştır. Daha sonra öğrencilerin kullandıkları ders kitabının bir ünitesi incelenmiş 

ve mevcut kritik kazanımlar belirlenmiştir. Bu kazanımlar, Yeni Bloom Taksonomisine göre incelenip tablolaştı-

rılmıştır. Bu kazanımların, oldukça yetersiz olan eğitim programına göre işlenen derslerde ne derece gerçekleş-

tirildiği test edilmiştir. Bu amaçla, ünitede belirlenen kritik kazanımları test etmeye yönelik başarı testi gelişti-

rilmiştir.

Bu kazanımların gerçekleşme düzeyleri, yine mevcut eğitim programına bağlı kalınarak hazırlanan vize 

sınavı sonuçlarıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca öğrencilere kazanımları ger-

çekleştirme düzeyleriyle ilgili kazanımları gerçekleştirebilme düzeylerini ölçen bir kendini değerlendirme anketi 

uygulanmış ve başarı testine verdikleri yanıtlarla anket sonuçlarının tutarlılığı incelenmiştir.

Öğretmen ve öğrencilerin mevcut programa ilişkin görüşleri, başarı testi ve vize sonuçlarına göre karşılaş-

tırılarak yorumlanmıştır. Öğretim görevlisi ve öğrencilerin mevcut programdan memnun oldukları görülmüştür.

Geliştirilen eğitim programı kapsamında işlenen bir haftalık dersten sonra uygulanan başarı testi sonuçları 

incelendiğinde, genel olarak öğrencilerin kritik kazanımların çoğunu yeterli düzeyde gerçekleştirdikleri görül-

müştür.

Mevcut eğitim programındaki sınama durumları ve geliştirilen programdaki sınama durumlarının karşı-

laştırılması amacıyla öğrencilere akademik yıl boyunca uygulanan vize sonuçlarından faydalanılmıştır. Vizeler 

ile geliştirilen başarı testi sonuçları üzerinde yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre anlamlı 

fark olmadığı gözlenmiştir. 

Öğretmen ve öğrencilerin mevcut programa ilişkin olumlu görüş belirtmelerinin nedeni, öğretim görev-

lilerinin, program geliştirme ve eğitim programları konusunda bilgi düzeyinin zayıf olmasından ve öğrencilerin 

“eğitim programı” kavramıyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmamasından kaynaklandığı ifade edilebilir.

Vizeler ile geliştirilen başarı testi sonuçları arasında anlamlı fark olmamasının nedeni sınav hazırlama biri-

minin, kazanımlar üzerinde çalışma yapmasa da, önemli konuları tespit ederken farkında olmadan kritik kaza-

nımları test etmiş olmasıyla açıklanabilir.

Başarı düzeylerinde farklılık olmaması, çalışmada öğretim yöntemine müdahale edilmeyip sadece ba-

şarı testinin kazanımlar göz önüne alınarak hazırlanmasıyla açıklanabilir. İleride yapılacak geniş kapsamlı bir 

program gelitirme çalışması ile öğretim yöntemleri üzerinde de durularak belirlenen kazanımlara daha yüksek 

düzeyde ulaşılması sağlanabilir. Bu çalışmanın sonuçları ışığında, yabancı dil hazırlık sınıfı düzeyinde program 

geliştirme çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanmalıdır. Demirel (2007)’in de belirttiği gibi eğitim programı 

çalışmalarına öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanmalı ve bu süreç içerisinde program ge-

liştirme uzmanı da program tasarımını ortaya koymalıdır. Eğitim ve bilimin merkezi olan üniversiteler program 

geliştirme çalışmalarına başlayarak diğer eğitim kurumlarına da örnek olmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Yükseköğretim, Hazırlık Okulu, Program Geliştirme, İngilizce Öğretim Programı
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Tutum, belirli nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da olumsuz 

tepkide bulunma eğilimi olarak tanımlanmıştır (Tezbaşaran, 1996). Tutumlar yaşantılar yoluyla öğrenilir ve geçi-

ci değillerdir, belli bir süre devamlılık gösterirler. İnsanlar sürekli birbirlerinin tutumlarını değiştirmeye çalışma-

larına rağmen, tutumlar değişime direnç gösterme eğilimindedir. Bu dirence rağmen tutumlar, yavaş olmakla 

birlikte, yeni bilgi ve deneyimler edindikçe değişme uğramaktadırlar(Tavşancıl, 2002). 

Bu çalışma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin performans görevlerine yönelik tutumlarını belirleme-

ye yönelik olduğundan performans görevinin açıklanması yararlı olacaktır. Performans görevleri yapılandırmacı 

eğitim anlayışının uygulanmaya başlamasıyla birlikte ülkemizde ilk olarak performans ödevi olarak kullanılmaya 

başlanmış ve programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullan-

ma, araştırma yapma, gibi öğrencinin bilişsel duyuşsal, psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, 

geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalar olarak tanımlanmıştır. 2007 yılında yapılan de-

ğişiklikle performans ödevleri, performans görevleri olarak adlandırılmış ve tanımı; Programda öngörülen eleştirel 

düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, 

duyuşsal, psiko-motor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren 

çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri, (MEB, 2007) olarak değiştirilmiştir. 

Performans görevleri, durum belirleme sürecinde, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini geliştirilme-

sinde ve yeni durumlara sokularak gözlenmesinde kullanılır(Popham, 2005). 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarını 

belirlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.

1. İlköğretim 6.7.8. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine yönelik tutumları nasıldır?

2. İlköğretim 6.7.8. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine yönelik tutumları cinsiyete göre farklılık 

göstermekte midir?

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin performans ödevlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik 

araştırma betimsel tarama modelinde bir çalışmadır.  

Çalışmanın evrenini 2011-2012 eğitim öğretim yılında Bolu merkez ilçede eğitim alan ilköğretim 6. 7. ve 8. 

Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem olarak tabakalı amaçsal örnekleme yolu her sınıf seviyesinden ör-

neklem seçimi yapılmıştır. Gay (1996), evreni temsil eden örneklem büyüklüğü ile ilgili olarak araştırmanın yürü-

tüldüğü evrende yer alan N=3500 öğrenci için 346 kişiye uygulama yapılmasını yeterli görmektedir. Örnekleme 

girecek okullar rastgele kura yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, 6.sınıf 388(%37), 7.sınıf 325(%31.4) 

ve 8.sınıf 323(%31.2) olmak üzere toplam 1036 öğrenciden oluşmaktadır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Akkaş ve Çakan(2008) tarafından geliştirilen 26 maddeden oluşan beşli 

Likert tipi Performans Görevlerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeği oluşturan maddelere ilişkin faktör 

yük değerleri 0.473 ile 0.852 arasında, madde toplam korelasyon katsayıları ise 0.488 ile 0.848 arasında değişmek-

tedir. Ölçeğin  açıkladığı varyans oranı % 59.50’dir. Ölçeğin tümüne ait Cronbach alfa güvenirliği; 0,959, performans 

görevlerine yönelik duygu alt boyutuna  ilişkin Cronbach alfa; 0,946,  gelişime katkı alt boyutuna ilişkin Cronbach 

alfa; 0,859, olumsuz duygu alt boyutuna ilişkin Cronbach alfa; 0,802  olarak bulunmuştur(Akkaş ve Çakan, 2008).

Araştırmada performans görevlerine yönelik tutumu belirlemek için aritmetik ortalama, cinsiyete göre far-

kı test etmek için bağımsız t testi kullanılmıştır.  
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Araştırma bulgularına göre performans görevlerine yönelik olumlu tutum maddelerinin ortalamaları X
=1.94 ile X =3.16 arasında değişmektedir.  Performans görevlerine yönelik olumlu tutum maddelerinin orta-

laması X =2.52 ile “kararsızım” aralığına düşmektedir. Olumlu tutum maddelerinde puanların düşük olması 

performans görevlerine ilişkin tutumlarının olumsuz olduğunu göstermektedir.

Araştırma bulgularına göre performans görevlerine yönelik olumsuz tutum maddelerinin ortalamaları 

X =3.20 ile X =4.13 arasında değişmektedir.  Performans görevlerine yönelik olumsuz tutum maddelerinin 

ortalaması X =3.60 olarak bulunmuştur. Performans görevlerine yönelik tutum maddelerinin ortalaması( X
=3.60) ile “katılıyorum” aralığına düşmektedir. Olumsuz tutum maddelerinde puanların yüksek olması perfor-

mans görevlerine ilişkin tutumlarının olumsuz olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Araştırma bulguları olumlu 

tutum maddelerinde tutum puanlarının düşük( X =2.52), olumsuz tutum maddelerinde yüksek ( X =3.60) ol-

ması performans görevlerine yönelik tutumlarının olumsuz olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Araştırma bulguları, O’Rourke (1998), yaptığı araştırmada öğrencilerin % 78’inin ödevlerini severek ve is-

teyerek yaptıklarını bulguları ile örtüşmemektedir.  Öztürk(2010) ilköğretim ikinci kademe öğrencileri üzerinde 

yaptığı araştırmasında performans görevlerini eğlenceli(%54), Türkçe dersi performans görevlerini yaparken 

genellikle sıkılmamakta(%78), araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu (%86), Türkçe dersi performans gö-

revlerini gereksiz bulmamakta, Türkçe dersi performans görevlerini yapmaktan zevk almakta(%72)  bulguları 

ile araştırma bulguları farklılık göstermektedir. Özer ve Öcal(2012) araştırma bulguları ile de araştırma bulguları 

farklılık göstermektedir. İlgili araştırmada ilköğretim 4.ve 5. Sınıf öğrencilerinin ev ödevlerine yönelik tutumla-

rının olumlu olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları,  Gürlevik (2006)  ise % 33’ünün ev ödevlerini severek ve 

isteyerek yaptıklarını ortaya koyduğu bulgularla paralellik göstermektedir.

Araştırmanın ikinci alt problemi İlköğretim 6.7.8. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine yönelik tu-

tumları cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? şeklinde ifade edilmişti. Öğrencilerin performans görevlerine 

yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini sınamak üzere yapılan bağım-

sız t-testi sonucuna göre; performans görevlerine ilişkin toplam tutum puanlarına göre kız öğrencilerin ortala-

ması( X =80.29), erkek öğrencilerin ortalaması ( X =77.21)’dir. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin perfor-

mans görevlerine ilişkin tutumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir[t(1034)=-5,121, p<.05]. 

“Performans görevlerine yönelik duygu” alt boyutuna göre, kız öğrencilerin ortalaması X =40.83, erkek 

öğrencilerin ortalaması X =39.64’dür. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin “performans görevlerine yönelik 

duygu” alt boyuta ilişkin tutumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir[t(1034)= -3.415, p<.05]. 

“Gelişime katkı” alt boyutuna göre, kız öğrencilerin ortalaması X =20.14, erkek öğrencilerin ortalaması 

X =19.65’dir. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin “gelişime katkı”  alt boyuta ilişkin tutumları cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(1034)= -1.267, p>.05].

“Olumsuz duygu” alt boyutuna göre, kız öğrencilerin ortalaması X =19.21, erkek öğrencilerin ortalaması 

X =17.90’dır. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin olumsuz duygu alt boyuta ilişkin tutumları cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir[t(1034)= -4.081, p<.05].

Akkaş ve Çakan(2008) araştırma bulguları, araştırma sonucunu desteklemektedir. İlgili araştırmada da 

4.5.6.7. ve 8. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarında kız öğrenciler lehine anlamlı fark-

lılık bulunmuştur. Araştırma sonucunu, Barnes (2001)’in araştırması da desteklemektedir. Barnes 4.sınıf öğren-

cilerine verilen ödevleri çeşitli değişkenler açısından incelemiş ve kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 

olumlu tutum geliştirdiklerini araştırma bulgularıyla ortaya koymuştur.
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Araştırma bulguları; Arslan(2009), “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Performans Görevlerinin Değer-

lendirilmesi” adlı çalışmasında ilköğretim ikinci kademesinde okuyan öğrencilere uygulanan anket sonucunda, 

öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulgusuyla farklılık göstermektedir. Özer 

ve Öcal(2012) yaptıkları araştırmalarında öğrencilerin cinsiyetlerinin ev ödevlerine yönelik tutumları üzerinde 

anlamlı farklılık oluşturmadığı bulunmuştur. Bu bulgu da araştırma bulgularıyla farklılık göstermektedir.

1. Araştırma bulguları olumlu tutum maddelerinde tutum puanlarının düşük( X =2.52), olumsuz tu-

tum maddelerinde yüksek ( X =3.60) olması performans görevlerine yönelik tutumlarının olumsuz 

olduğu şeklinde yorumlanabilir.

2. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin performans görevlerine ilişkin tutumları cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir[t(1034)=-5,121, p<.05]. 

Anahtar kelimeler: Performans görevi, tutum, ilköğretim
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Merkezine Giden Üstün Zekâlı Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi 

(İstanbul İli Örneği) 

Ezlam SUSAM

İnönü Üniversitesi, ezlam.susam@inonu.edu.tr

Özet

Bireylerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim hizmetleri planlandığı ve uygulandığı sürece verimli 

olma şansına sahiptir. Toplumdaki bireyler farklı zekâ ve yetenek seviyelerinde bulunurlar. Yapılan araştırma so-

nuçlarına göre, bir toplumun nüfusunun % 2–3 kadarı üstün zekâlı insanlardır (Marland, 1972). “Üstün zekâlılık 

ortalamanın üzerinde bir kabiliyet, yaratıcı düşünme ve görev sorumluluğunun bileşkesi olarak tanımlanmakta-

dır” (Renzulli ve Reis, 1985; Çepni ve ark.2002: 68). Üstün zekâlı çocuklar yukarıda belirtilen özelliklere ve bunları 

geliştirebilecek potansiyele sahip bireylerdir. Bu çocuklar normal programlar yolu ile sağlanamayan geniş kap-

samlı eğitim olanaklarına ihtiyaç duyarlar (Renzulli ve Reis, 1985; Çepni, Gökdere ve Küçük 2002: 68).

Üstün zekâlı çocuklar bir toplumun önemli ulusal kaynaklarından biridir. Bu çocuklar destekleyici ve il-

gili ailelerle, yüksek düzeyde ve zorlayıcı bir eğitimle; sanatçılar, toplumun ve dünyanın liderleri olabilirler. Bu 

çocukların potansiyellerini geliştirmek ve onları zenginleştirilmiş, tatmin edici yaşama sevk etmek için aynı za-

manda uygun aile bakımı ve eğitim gereklidir. Üstün zekâlı çocukların ailede ve okuldaki ihtiyaçlarını karşılamak 

için önce bu çocukların gerçekten yetenekli olup olmadıklarının belirlenmesi, özel yetenek, beceri ve ilgilerinin 

değerlendirilmesi gerekir. Matematiksel olarak vaktinden önce gelişmiş çocukların ihtiyaçları, sanatsal ya da 

sözel alanda yetenekli olanlardan oldukça farklıdır. Uygun bir program ve öğretim hem üstün zekâlı çocukların 

doğasını hem de yeteneklerinin ve becerilerinin seviyesini ortaya çıkaracaktır (Feldhusen ve Jarwan, 2000: 275).

Üstün zekâlı olanlar aynı diğer öğrenciler gibi, hem şu anki hem de gelecekteki akademik ihtiyaçlarını 

karşılayacak sürekli bir eğitim alma hakkına sahiptir. Mantıklı ve iyi organize olmuş bir program uygulandığında 

ve bu program bilgili ve anlaşılır bir eğitim liderliği ile desteklendiğinde, yetenekli genç düşünürlerin ilgi ve 

enerjilerini kontrol etme olasılığı artacaktır. İyi planlanmış ve uygun bir program, bu bağlamda kesinlikle kilit 

faktördür, bunun sayesinde üstün zekâlı öğrencinin zihinsel aktivitedeki ön kapasitesi, akademik ve profesyonel 

başarıdaki olgunluğu bir yeterliliğe dönüşecektir  (VanTassel-Baska ve diğ., 1988: 43).

Ülkelerin muasır medeniyet seviyelerine yükselebilmeleri için temel bilimlerde ki gelişmelere önem ver-

meleri gerekmektedir. Özellikle matematik alanının bilimin gelişmesinde önemli yeri vardır. Bir ülkenin kalkın-

masında büyük rolü olan üstün zekalı bireylerin eğitiminde bu bilimlere gereken değer verilmelidir. 

Bilim ve Sanat Merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel 

yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin 

bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan 

bağımsız özel eğitim kurumudur (Bilsem Yönergesi, 2007:  Madde 21).

Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM), üstün yetenekli ilköğretim çağı çocuklarının sahip oldukları potansiyeli 

kullanabilmeleri ve daha da geliştirebilmeleri amacıyla, 1993 yılında M.E.B. Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde üstün yeteneklilerin eğitimleri şubesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk 

uygulamalar beş pilot ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli, Bayburt) başlatılmıştır (Dönmez, 2004: 69).

Üstün zekâlı öğrencilere uygulanması gereken programların, geleneksel eğitim programlarından farklı 

olması gerektiği anlaşılmaktadır. Üstün zekalıların eğitiminde matematik derslerinin gerekliliği nedeniyle bu 

araştırmada Türkiye’de üstün zekalıların eğitiminde bu derse verilen önemin yeterli olup olmadığı incelenmek 

istenmekte, bu doğrultuda 4. ve 5. sınıf matematik dersinde üstün zekâlı öğrencilere yönelik uygulamaların 

değerlendirilmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
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İlköğretim 4. ve 5. sınıf matematik dersinde üstün zekâlı öğrencilere yönelik uygulamaların değerlendiril-

mesini amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:

1. İlköğretim 4. ve 5. sınıf matematik dersleri programlarında yer alan kazanımlara ilişkin öğrencilerin 

görüşleri nelerdir?

2. İlköğretim 4. ve 5. sınıf matematik dersleri programlarında yer alan içeriğe ilişkin öğrencilerin görüş-

leri nelerdir?

3. İlköğretim 4. ve 5. sınıf matematik dersleri programlarında yer alan öğretme-öğrenme sürecine ilişkin 

görüşleri nelerdir?

4. İlköğretim 4. ve 5. sınıf matematik dersleri programlarında yer alan değerlendirme sürecine ilişkin 

öğrencilerin görüşleri nelerdir?

İlköğretim 4. ve 5. sınıf matematik dersinde üstün zekâlı öğrencilere yönelik uygulamalara ilişkin öğrenci 

görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada tarama modelinden yararlanılmıştır. 

Bu araştırmanın evrenini 2011–2012 Öğretim yılında İstanbul İli’nde Ataşehir ve Beşiktaş Bilim ve Sanat 

Merkezlerine giden öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise İstanbul İli’nde Ataşehir ve Beşiktaş Bilim ve 

Sanat Merkezlerine giden öğrenciler 83 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak matematik dersindeki üstün zekâlılara yönelik uygulamalara ilişkin 

görüşlerini belirlemek için bilim ve sanat merkezlerine devam eden 4. ve 5. sınıfl arda okuyan öğrencilere yönelik 

likert tipi ölçekler oluşturulmuştur. 

Ölçeğin geçerlik çalışması yapılmış ve faktör analizi sonucunda anlamlı bulunmayan maddeler ölçekten 

çıkarılmıştır. Ölçekte, 4. sınıf matematik programı ile ilgili 46 madde, 5. sınıf matematik programı ile ilgili 46 

madde yer almaktadır.  Bu maddelerin gerçekleşme derecesi ile ilgili “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kısmen 

katılıyorum, hiç katılmıyorum” şeklinde 4’lü seçenekler yer almaktadır. Bu seçeneklere verilerin analizinde kulla-

nılmak üzere 4’den 1’e kodlar verilmiştir. 

Verilerin analizinde, her bir madde ile ilgili olarak öğrenci görüşlerinin frekans ve yüzdeleri tablo halinde 

verilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında,

1. Öğrencilerin ilköğretim 4. sınıf matematik dersi programında yer alan uygulamalara yönelik bakış 

açılarında olumlu ve olumsuz yönde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

2. Öğrencilerin ilköğretim 5. sınıf matematik dersi programında yer alan uygulamalara yönelik bakış 

açılarında olumlu ve olumsuz yönde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üstün zeka, Matematik dersi, Öğretim programı
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Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Ve Değerlendirme 

Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Hatice MEMİŞOĞLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, memisoglu_h@ibu.edu.tr

Özet

Sosyal Bilgiler, ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla sosyal bilimler disiplin-

lerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değer-

lerin kazandırıldığı bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir (Erden, 1997:9).

Sosyal Bilgiler dersinin amaçları 21.yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihi-

ni ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye du-

yarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen 

(eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, 

haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler öğretim prog-

ramı kazanım(hedef), içerik, öğrenme-öğretme süreci (etkinlikler), ölçme ve değerlendirme olmak üzere dört 

bölümden oluşmaktadır. (MEB, 2005).

Programda yer alan ölçme ve değerlendirmenin temel işlevi, öğrenmeyi geliştirmek ve çeşitli şekillerde 

öğretimin etkinliğini arttırmaktır. Bu işlev çerçevesinde, öğretimi tamamlayan son süreç olarak ölçme ve de-

ğerlendirme gerektiği gibi, planlanıp kullanılırsa öğretim daha etkili olacağından öğrenciler, verilmek isteneni 

çok daha iyi öğreneceklerdir. Bu temel işlevinin dışında ölçme ve değerlendirme, aşağıda belirtilen işlemler 

açısından da gereklidir. Bunlar; öğretim ile belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını saptama, öğretim karar-

larının alınabilmesi, öğretim yöntem ve materyallerinin, öğretimin konu gereklerine ve öğrenci özelliklerine 

uygun olmasını sağlama, öğretim kararlarının konu ile ilgili, anlamlı ve güvenilir bilgiye dayanması, öğrencilerin 

düzenli olarak öğretim süreci hakkında bilgilendirilmeleri,  başarılı olamayan öğrencilere yönelik çözümler ge-

tirebilmesi, başarılı olan öğrencilerin güdülenmesi, öğretim aksaklıklarının giderilebilmesidir.(Grounland, 1998, 

Şimşek, 2011:150)

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini, öğrenme güçlüklerinin neler olduğunu, programların istenilen 

başarıya ulaşıp ulaşmadığını, öğretimin ve öğretim materyallerinin etkililiğini belirlemek, öğrencilerin gelişim-

lerini izlemek, onların gelişimlerine yönelik geri bildirimlerde bulunmak için eğitimde ölçme ve değerlendirme 

hizmeti önemli ve zorunlu bir ihtiyaçtır (Algan,2008; Çelikkaya, 2008: 122). 

Eğitimde başarının belirlenmesi eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle yapılacak göz-

lemler sayesinde öğrenci davranışlarının hangi düzeyde olduğu, ne tür yetersizliklerin bulunduğu, hatta isten-

meyen, olumsuz davranışların olup olmadığının belirlenmesi ile mümkün olmaktadır (Turgut, 1992). Bu yüzden 

eğitimle ölçme-değerlendirme arasında güçlü bir ilişki vardır. Eğitim programının işleyişine ilişkin yeterli ve 

uygun dönüt elde etmek, gerekli düzeltmelere yer vermek için ölçme ve değerlendirme yapmak zorunludur 

(Erdemir, 2007). 

Sosyal Bilgiler programında klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra alternatif değerlendir-

me yöntemlerinin de uygulanması öngörülmektedir. Geleneksel değerlendirme daha çok öğretmen merkezli 

olup, öğrenciyi sınırlı bir zamanda ölçmeyi gerektirir. Geleneksel ölçme yaklaşımları basit düzeydeki bilgi ve 

becerileri ölçerken, üst düzey becerileri ölçmekte yetersiz kalır. Öğrencilere kendi başarısını ve eksiklerini görme 

fırsatı vermez. Alternatif değerlendirme ise öğrenci merkezlidir, sadece öğrenme ürününü değil, süreci de de-

ğerlendirir. Alternatif ölçme değerlendirme öğrencilerin yaratıcılık ve özgün düşünme becerilerini geliştirerek, 

onları kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine olanak sağlar (Doğan, 2005).

   Programda öğretmenlerin, öğrencilerinin başarılarına ilişkin olarak bir tek araçla bilgi toplamak yerine, 

onların çeşitli yönlerine ilişkin değişik araçlarla bilgi toplayarak değerlendirme yoluna gidebileceklerinden söz 

edilmektedir. Örneğin, öğrencilerin entelektüel gelişmelerini ölçecek yazılı yoklama ve testlerin yanı sıra diğer 
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kazanımları ölçecek gözlem, performans görevleri, görüşme, öz değerlendirme ölçekleri vb. birlikte kullanılma-

sının daha isabetli bir karar verilmesinde etkili olacağı üzerinde durulmaktadır (Tekindal,2005).

Sosyal Bilgiler ders programında istenilen başarıyı gösterip göstermediği, öğrencilerde beklenen bilgi, be-

ceri ve tutumların gelişip gelişmediği ölçme değerlendirme yoluyla belirlenmektedir. Ölçme ve değerlendirme 

eğitim öğretim sürecinde ortaya çıkan sorunları belirleme ve düzenleme olanağı sağlamaktadır.

Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin olarak öğretmen görüş-

lerini belirlemektir. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler ders programında belirtilen ölçme ve değerlendirme uygula-

maları ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, Bolu 

il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında görevli 50 Sosyal Bilgiler öğretmeni 

ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Algan (2008) tarafından geliştirilen veri toplama aracı kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler sonucunda güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha 0.85 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlere uygulanan 

anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü, örnekleme alınan öğretmenlerin kişisel bilgilerini içeren 

5 sorudan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümü öğretmenlerin ölçme değerlendirme konusundaki görüşleri ve bu 

ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma sıklığını ölçmeye yönelik 10 sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm 

ise öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin görüşlerine (işlevi, uygulanması, etkililiği, 

yeterliliği) yönelik üçlü derecelendirme ölçekli 27 sorudan oluşmaktadır Araştırma verilerinin çözümlenmesi aşa-

masında, öğretmenlerin görüşleri frekans, yüzde ve aritmetik ortalamalar ile ortaya konulmuştur.

Öğretmenlerin %28’i sosyal bilgiler programı ile ilgili hizmet içi kurs almadığını belirtirken, bir defa kurs 

alanlar %10, iki defa alanlar %34 olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin %32’si ölçme ve değerlendirme konu-

sunda yeterli bilgiye sahip olmadıkların, %40’ı ise kısmen bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Sosyal Bilgiler 

öğretmenleri için öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede önemli olan unsurlar önem sırasına göre, öğ-

rencinin yıl boyunca gösterdiği performans düzeyi, programa göre öğrencilerin kazandığı bilgi ve beceriler ola-

rak belirtilmiştir. Öğretmenler, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin üstün yanları olarak, öğrenme 

ürününün yanı sıra öğrenme sürecini de değerlendirmesi, öğrenciler eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

de kazandırmasına yardımcı olması, öğrencilerin bilgi ve becerileri ile gerçek yaşamı arasında ilişki kurabilmesi 

olarak belirtilirken; zayıf yönleri ise öğrencilerin ödevlerini başkalarına yaptırması, öğrencilerin öğretmen kont-

rolünden uzak olması, ölçme değerlendirme sürecinin uzun olması ve ölçme değerlendirme sürecinin  karmaşık 

ve zor anlaşılır olması olarak nitelendirilmiştir.

Öğretmenler ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden eşleştirme, kısa cevaplı soruları, çoktan seçmeli 

soruları, performans ödevlerini sık kullandıklarını belirtirken; sözlü sunum, kavram haritalarını, proje ödevle-

rini ara sıra kullandıklarını; gözlem formu, klasik soruları, görüşme formunu, tutum ölçeklerini, portfolyo (ürün 

dosyalarını), öz değerlendirme formunu, akran değerlendirme formunu ve grup değerlendirme formunu hiçbir 

zaman düzeyinde kullandıkları bulguları elde edilmiştir.

Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme araçları ile ilgili görüşlerine bakıldığında, ölçme ve değer-

lendirme yöntemleri ve araçlarının etkililiği, işlevi, uygulamalarına ve yeterliliğine ilişkin görüşleri kısmen düze-

yinde görüş belirtmişlerdir.

Öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, mezuniyet ve mezun oldukları bölüme göre görüşleri arasında fark olma-

dığı görülmüştür. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede eşleştirme, kısa cevaplı soruları, 

çoktan seçmeli soruları, performans ödevlerine daha fazla yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 

alternatif ölçme değerlendirme araçları ile ilgili görüşlerine bakıldığında, ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

ve araçlarının etkililiği, işlevi, uygulamalarına ve yeterliliğine ilişkin görüşleri kısmen düzeyinde görüş belirtmiş-

lerdir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Öğretmen, Ölçme ve değerlendirme, Alternatif Ölçme ve değerlendir-

me yöntemleri
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İlköğretim İkinci Kademe Programında Yer Alan Proje ve Performans 

Görevlerinin Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi

Hikmet ZELYURT

İnönü Üniversitesi, hikmet.zelyurt@inonu.edu.tr

Özet

Eğitim kurumları, uzun yıllar öğretim programlarında yer alan bilgilerin olduğu gibi öğretilmesine ve bu 

bilgilerin olduğu gibi öğrenilip öğrenilmediğine yoğunlaşmışlardır. Okullar eğitim politikalarını daha çok, bilgi-

leri ver öğrenci öğrensin, yeri geldiğinde kullansın anlayışına dayandırmışlardır. Bu anlayışın kaçınılmaz bir sonucu 

olarak hem öğretim etkinlikleri hem de ölçme ve değerlendirme etkinlikleri daha çok hatırlamaya ve ezbere 

dayandırılmıştır. Bu durum birçok bireyin üst düzey düşünme özelliklerinin (problem çözme, eleştirel düşünme, 

karar verme, yaratıcılık gibi) gelişmesine engel olmuştur (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008: 3).

Hızla değişen ve gelişen dünyada bireylerin bilgiyi tek bir kaynaktan almaları ve ezberlemeleri beklen-

memekte, aksine bilgiye ulaşma yollarını bilen, bunları kullanabilen ve karşılaştığı sorunlar karşısında, bilgiyi 

kullanarak çözüm yöntemleri oluşturabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (Şahin ve Yıldırım, 1999:1). 

Bireyleri gelecekte kendilerine yetecek bilgiyle donatmak bireyin kendisi dışında gelişen bir olgudur. Bu 

amaçla eğitim-öğretimin yapılması zorunlu olmaktadır. Bu çerçevede belirli disiplinlerde oluşturulan programlarla 

bireylerin, dış dünyayı yorumlaması, öğrenme yeteneklerini geliştirmesi, eleştirel düşünmesi, yaratıcı olması, prob-

lem çözmesi, üst düzey düşünme becerilerine sahip olması ve değişen koşullara uyum sağlaması beklenmektedir. 

Bilginin değişmekte, gelişmekte ve artmakta olduğunu kabul etmek gerekmektedir (Yurdakul, 2005).

Çağdaş toplumlarda, bireylerin gelişme ve değişmelerine uyum sağlayabilecek biçimde yetiştirilebilmesi 

açısından ilköğretim en önemli basamağı oluşturmaktadır. Çocuğun yaşadığı toplumun önemli bir üyesi oldu-

ğunu öğrenmesi, ilköğretim sayesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle ilköğretim örgün eğitimin temelini oluş-

turmaktadır (Çakır, 2007: 1). Dünyada meydana gelen hızlı değişmeler, eğitimin de çağa uygun olarak değişme-

sini gerektirmektedir. Buna bağlı olarak eğitim programlarının da içerik bakımından nitelikli bir şekilde kendini 

yenilemesi gerekmektedir. Eğitim alanında niteliğin geliştirilmesi, eğitim kurumlarının en önemli problemlerin-

den biri olmuştur. İlköğretimin en önemli hedefi, çocuğun yaşadığı ortamda doğal ve toplumsal çevresine uyu-

mu sağlayarak onu bir üst öğrenime hazırlamaktır. İlköğretimin bu hedefine ulaşabilmesi için eğitimin niteliği-

nin sürekli yenilenerek geliştirilmesi gereklidir. Eğitimin niteliğinin geliştirilmesi temelde eğitim programlarının 

geliştirilmesiyle ilişkilidir. Ülkenin eğitim amaçlarına uygun olarak hazırlanmış ve sürekli olarak yenilenen bir 

eğitim programı eğitimin nitelik sorunlarının çözümüne büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Eğitim programları, 

eğitimin planlı ve programlı bir süreç olmasını sağlar. Eğitim programlarının geliştirilmesi gelişigüzel yapılamaz. 

Program geliştirmede istenilen sonuçlara ulaşmak için programın amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve 

değerlendirme alanlarında analizlerinin yapılması gerekmektedir (Uçan, 1989: 59).

Günümüzde güncellenen ve farklı bir yaklaşımla ele alınan eğitim programları, daha çok bilgi ve öğren-

meye dayalı olup öğrenenin bilgiyi yapılandırması ve uygulamaya koyması olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de son 

yıllarda temelde yapılandırmacı yaklaşım (constructivism) esasına dayalı olarak hazırlanan programlara yönelik 

çalışmalar yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir (Akdağ ve Çoklar, 2009: 1-2).

Genel olarak değerlendirildiğinde bu program öğrenciyi araştırmaya, düşünmeye, analiz edip değerlendir-

me yapmaya teşvik etmesi bakımından önemlidir. Bu amaçla öğrencilere çeşitli uygulamalar yaptırılmaktadır. 

Bu uygulamalar içerisinde yer alan proje ve performans görevleri, öğrencilerin neyi, nerede, nasıl bulacağı soru-

larına cevap aramalarına yardımcı olması açısından önem kazanmaktadır (Akdağ ve Çoklar, 2009: 2).

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 19/12/2006 tarihinde yayınlanan genelge 

ile ölçme araç ve yöntemlerinden olan proje ve performans görevlerinde, projelerin branş ya da sınıf öğretmen-

lerinin gözetiminde gerçekleştirileceği, konuların zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenci-
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lerin de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilecekleri, konuların 

öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olması ve öğrenci özelliklerinin göz 

önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Performans görevlerinin ise kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalar 

olduğu, öğrencilere derslerde kazandırılması hedefl enen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla iliş-

kilendirebilmeleri, öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olması gerektiği, 

öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımları gözlemleyebilmesi için ödevin belirli aşamalarının sınıf orta-

mında öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşmasının gerektiği belirtilmiştir (Akdağ ve Çoklar, 2009: 2).

Böylece problemlerin üstesinden gelebilecek yeterli sayıda ve kalitede insan gücüne sahip olmanın, bil-

giyi çok iyi işleyen, verimli ve çağı yakalayan hatta daha ötesinde düşünen bir birey yetiştirmenin, iyi bir eğitim 

sistemi ile mümkün olabileceği anlaşılmaktadır (Duru ve Gürdal, 2002: 310). Proje ve performans görevleri yeni 

eğitim sisteminin yönlendirici ögelerinden birisi olacaktır. Bu sebeple öğretim programlarında yer alan, çağdaş 

gelişmelere sahip proje ve performans görevlerinin etkili bir şekilde uygulanması gerekir. 

Bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim okullarının ikinci kademesinde uygulanan proje ve performans 

görevlerinin etkililiğinin öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesidir. Bu amaca bağlı olarak aşağıdaki so-

rulara cevap aranmıştır:

1. İlköğretim ikinci kademede yer alan proje ve performans görevlerinin uygulama ve değerlendirme 

sürecine ilişkin öğrencilerin görüşleri nelerdir?

2. Öğrencilerin proje ve performans görevlerinin uygulama ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri;

• Cinsiyete,

• Okumakta oldukları sınıfa,

• Sınıf mevcuduna,

• Annelerinin eğitim durumuna, 

• Babalarının eğitim durumlarına,

• Ailelerinin ekonomik düzeyine göre 

• göre farklılık göstermekte midir?

İlköğretim ikinci kademe öğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerine ilişkin öğrenci 

görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu araştırmada tarama modelinden yararlanılmıştır. 

Bu araştırmanın evrenini Malatya ili Belediye sınırları içerisinde yer alan 76 devlet ilköğretim okulunun 6., 7. 

ve 8. sınıfl arında okuyan 11.737 kız ve 12.536 erkek olmak üzere toplam 24.273 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemini ise Malatya ili Belediye sınırları içerisinde il merkezinde ve merkeze bağlı bölge-

lerde yer alan random olarak seçilmiş 52 devlet ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıfl arında okuyan 2104 kız ve 

1980 erkek olmak üzere toplam 4084 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen “İlköğretim 2. Kademe Öğretim Programlarında Yer Alan 

Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri” konulu ölçme aracı kullanılmıştır. 

Oluşturulan bu ölçme aracının geçerlik çalışması için ilköğretim 2. kademede okuyan 328 öğrenciye uygu-

lanmıştır. Elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçme aracının güvenirlik çalışmasında ise Cron-

bach Alpha değeri ,75 olarak bulunmuştur. Bu ölçme aracının birinci bölümünde öğrencilere ait kişisel bilgiler, 

ikinci bölümünde ise proje ve performans görevlerine yönelik maddeler yer almaktadır. İkinci bölümde yer alan 

maddeler “her zaman”, “genellikle”, “bazen”, “nadiren” ve “hiçbir zaman” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekte 21 

madde yer almaktadır.

Verilerin analizi SPSS 17.0 paket programı ile yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak elde edilen 

verilerin analizinde varyans analizi, t-testi, Bonferroni, LSD, Kruskall Wallis ve MWU testleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin, proje ve performans görevlerinin uygu-

lanma süreci ve değerlendirilme sürecine ilişkin maddelerde, cinsiyet, okumakta oldukları sınıf, sınıf mevcudu, 

annelerinin ve babalarının eğitim durumları, ailelerinin ekonomik düzeyi değişkenleri açısından anlamlı farklı-

lıklar bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif Durum Değerlendirme, Proje Görevi, Performans Görevi
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Özet

Bilgiye ulaşabilmenin, ulaşılan bilgileri yorumlayıp kullanabilmenin ve mevcut bilgiler ışığında yeni bilgiler 

ortaya konulmasının esas alındığı öğrenen merkezli öğretim süreçlerinin gittikçe önem kazandığı bilinmektedir. 

Bireyin kendi öğrenmesini etkili biçimde sürdürebilmesi için öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili farkındalık 

kazanması gerekmektedir. Bireylerin etkili öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmaları onların öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Öğrenme hakkındaki bilgi ve deneyim, öğrenme yaşantılarının 

yaşamboyu sürdürülmesine katkı getirecektir. Öğrenmenin okul dışında ve eğitim yaşantısı sona erdikten sonra 

da sürdürülmesi öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazanılması ile olanaklı hale gelmektedir. Öğrenmeyi öğren-

menin bir boyutunu öğrenme stratejileri oluşturmaktadır. Bu nedenle, öğrenmeyi öğrenme sürecinde bireyin 

bilgiye ulaşmasını sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştıran öğrenme stratejilerinin önemi giderek artmaktadır. 

Öğrenme stratejisinin ne olduğuna ilişkin Clarie ve Mayer; Weinstein ve Mayer; Arends gibi eğitim bilim-

ciler tarafından yapılmış farklı tanımlar vardır (alıntı: Senemoğlu, 2002; Özer, 2002). Ancak, bu tanımlamaların 

ortak noktaları olduğu görülmektedir. Yapılan bu tanımlara dayalı olarak öğrenme stratejileri, bireylerin etkili 

öğrenmelerini gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlayan davranış ve düşünceleri şeklinde ifade edilebilir. 

Araştırmacılar, öğrenme stratejilerini farklı şekillerde sınıfl andırmaktadırlar. O’Malley ve Chamot (1998) öğren-

me stratejilerini, biliş bilgisi, bilişsel ve sosyal stratejiler olmak üzere üç grupta incelemektedir. Kirby (1984)’e 

göre öğrenme stratejileri mikro ve makro stratejiler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Nisbett ve Shuck-

smith ise öğrenme stratejilerini; merkezi, makro ve mikro olmak üzere üç alt grupta ele almışlardır (alıntı: Çift-

çi, 1998). Öğrenme stratejilerine ilişkin en kapsamlı sınıfl amayı Weinstein ve Mayer (1986) yapmıştır. Öğrenme 

stratejilerini tekrarlama stratejileri, anlamlandırma stratejileri, örgütleme stratejileri, anlamayı izleme stratejileri, 

duyuşsal stratejiler olarak sınıfl andırmışlardır (Weinstein & Mayer, 1986; Belet, 2005;  Açıkgöz, 2003). 

 Özer (1998), öğrencilerin gerek örgün eğitimde derslerde başarılı olmaları gerekse örgün eğitimden 

sonra yaşamboyu kendi kendilerine öğrenmelerini sürdürmeleri için öğrenmelerini izleme yeterliğini kazan-

maları gerektiğini belirtmektedir. Öğrencilerin öğrenme stratejilerini etkili bir şekilde kullanamamalarının te-

melinde ise bilgi yetersizliği bulunmaktadır (Presley & Haris, 1990). Bu nedenle, öğrencilerin öğrenme strateji-

lerini etkili bir şekilde kullanabilmelerinde öğrenme stratejilerinin neler olduğu, özellikleri, nasıl kullanılmaları 

gerektiği, hangi durumlarda ve niçin kullanmaları gerektiği konularında bilgilendirilmeleri gerekir (Senemoğlu, 

2002).  Öğrencinin öğrenmesinde kullandığı öğrenme stratejilerinin neler olduğunun belirlenmesi öğrenmede 

etkili olan yolların tercih edilmesini kolaylaştıracaktır. Öğrencinin kendi öğrenme stratejilerinin neler olduğunu 

bilmesi ve bu stratejileri etkili kullanması amacıyla öğrenciye yardım sağlanmalıdır. Bu amaçla bireyin öğren-

mesini gerçekleştirirken kullandığı öğrenme stratejilerinin belirlenmesine yönelik eğitim bilimciler tarafından 

farklı envanterler ve ölçekler geliştirilmiştir. Öğrenme stratejileri ile ilgili olarak değişik araştırmalarda kullanılmış 

olan ölçekler gözden geçirildiğinde, konuyla ilgili araştırmalarda araştırmacıların farklı ölçekler kullandıkları ve 

genellikle ölçeklerini kendilerinin hazırladıkları görülmüştür (Güven, 2004). 
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Öğrenme stratejisi ölçekleri incelendiğinde bu ölçeklerin de büyük bir çoğunluğunun ilköğretim ve or-

taöğretim öğrencilerinin öğrenme stratejilerini belirlemeye yönelik geliştirilmiş olduğu görülmektedir. Yükse-

köğretim öğrencilerine yönelik strateji ölçekleri ise daha çok yabancı dil öğretimi ile ilişkilidir. Yükseköğretim-

de öğrenme alanından bağımsız kullanılabilecek çok az sayıda strateji ölçeği olduğu söylenebilir. Bu nedenle, 

yükseköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Arias ve Justica (2003) tarafından 

geliştirilmiş olan Kısaltılmış ACRA Öğrenme Stratejileri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Arias ve Justica (2003) tarafından geliştirilmiş olan Kısaltılmış ACRA Öğrenme Stra-

tejileri ölçeğinin geçerlik, güvenirlik çalışmasının yapılarak Türk yükseköğretim öğrencileri için uyarlamasıdır. 

Yükseköğretim için kullanılan “Kısaltılmış ACRA Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin” dili İngilizce olup ölçek 

üç faktörlü bir yapı altında toplam 44 maddeden oluşmaktadır. Kısaltılmış ACRA Öğrenme Stratejileri Ölçeği, 

Román ve Gallego (1994) tarafından geliştirilen ve orijinal dili İspanyolca olan ve ortaöğretim için geliştirilmiş 

olan ACRA Öğrenme Stratejileri ölçeği temele alınarak Arias ve Justica (2003) tarafından yükseköğretim öğren-

cileri için uyarlanarak yeniden geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yükseköğretim öğrencilerine yönelik olarak gelişti-

rilmiş “Kısaltılmış ACRA Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin” uyarlanması yapılmıştır.

Orijinal ölçek, öncelikle beş uzman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu Türkçe formlarda yer alan ölçek 

maddeleri benzerlikleri ve farklılıkları açısından karşılaştırılmıştır. Daha sonra ölçekteki maddelerin hedef kitleye 

uygunluğu tartışılmış ve ölçeğin Türkçe formu elde edilmiştir. Bu formda yer alan ifadeler, Türkçe dil yapısına 

uygunluğu ve anlaşılırlığını belirlemek üzere iki uzmanın görüşüne başvurulmuş ve öneriler doğrultusunda 

Türkçe ölçek yeniden düzenlenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesinde açımlayıcı faktör analizinden 

yararlanılmıştır. 

Ölçek formu 2010-2011 öğretim yılında Türkiye genelinde 9 üniversitede farklı fakülte, bölüm ve yükse-

kokulda öğrenim gören 562 kız, 651 erkek olmak üzere toplam 1213 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçek, fakülte ve 

yüksekokullardaki tüm sınıf düzeylerini kapsayacak şekilde uygulanmıştır.

Yapılan faktör analizi sonucunda, uyarlanmış ölçeğin özgün ölçekten farklı olarak dört faktörlü bir yapı 

gösterdiği belirlenmiştir. Uyarlaması yapılan ölçekten madde toplam yükleri düşük olan 8 madde çıkarılmış ve 

toplam 36 maddelik geçerli ve güvenilir bir ölçeğe ulaşılmıştır. Geçerlik çalışması sonucunda madde yüklerinin 

0.43 ile 0.77 arasında olduğu saptanmıştır. Ölçekte yer alan dört faktörün birlikte açıkladıkları toplam varyans 

%41,34’tür. Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach 

Alfa değeri 0.92 bulunmuştur. Dört boyutun iç tutarlılık katsayıları ise sırasıyla 0.84, 0.84, 0.81 ve 0.72 olarak 

hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme stratejileri, yükseköğretim öğrencileri, ölçek uyarlaması 
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Özet

Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi görevi 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğunda olan öğretmenlerin hizmet öncesi yetiştirilme 

görevi tümüyle üniversitelere devredilmiştir (Sağlam, 2008). Bu düzenleme ile iki yıllık eğitim enstitüleri öğrenci 

ve öğretmenleriyle birlikte eğitim yüksekokulu adıyla üniversitelere bağlanmışlardır. Eğitim Yüksekokullarında 

1983 – 1984 öğretim yılından itibaren “Eğitim Yüksekokulları Sınıf Öğretmenliği Programı” uygulanmaya baş-

lamıştır. Bu program küçük değişikliklerle eğitim yüksekokullarının öğrenim süresinin dört yıla çıkarıldığı 1989 

– 1990 öğretim yılına kadar uygulanmıştır (Öztürk, 2005).  1990 – 1991 öğretim yılından itibaren de öğrencile-

rin mezun olduklarında gereksinim halinde ilköğretimin ikinci kademesinde öğretmenlik yapabilmeleri için ek 

derslere yer veren “Eğitim Yüksekokulları Programı” uygulamaya konulmuştur. 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 

Sayılı Yasa ile tüm öğretmenlik eğitimi programları eğitim fakülteleri içerisinde yeniden yapılandırılmışlardır. 

Bu yeni düzenleme ile eğitim yüksekokulları eğitim fakülteleri içinde sınıf öğretmenliği bölümlerine dö-

nüştürülmüşlerdir. Bu tarihten itibaren 1990 – 1991 öğretim yılında eğitim yüksekokulları için geliştirilen öğre-

tim programı küçük değişikliklerle uygulanmaya devam etmiştir. 1997 – 1998 öğretim yılında sekiz yıllık kesin-

tisiz zorunlu ilköğretim uygulamasına geçilmesiyle birlikte büyük bir sınıf öğretmeni açığı oluşmuş ve bu açık 

öğretmenlik sertifikası bile olmayan yüksekokul mezunu kişilerin atanması yoluyla çözülmeye çalışılmıştır. Bu 

nedenle 1997 yılında eğitim fakültelerinin yapısı ve uygulamakta oldukları öğretmenlik eğitim programlarının 

yeniden düzenlenmesi gerekmiştir (YÖK;1998). Bu gereksinimden hareketle eğitim fakültelerinin öğretmenlik 

eğitim programları 1997 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeni yapı gereğince 1998 – 1999 öğretim yılından 

itibaren ilköğretim alanına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim fakültelerine İlköğretim Bölümü bu bölümün 

içerisinde de Sınıf Öğretmenliği Programı açılmıştır. 2006 – 2007 öğretim yılından itibaren de öğretmenlik eğiti-

mi programlarının içeriğinde derslerin adları, dönemleri ve haftalık ders saatleri gibi boyutlarında yeni değişik-

likler yapılarak uygulanmaya başlamıştır. 

Görüldüğü gibi Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin eğitimi eğitim tarihi içerisinde birçok değişikliğe uğra-

mış ve günün değişen koşullarına uygun olarak öğretim programları üzerinde de önemli değişikliklere gidil-

miştir. Gerçekleştirilen her yeni düzenleme ve program değişikliği ile sınıf öğretmenlerinin daha iyi niteliklerle 

donanık olarak yetiştirilmesi amaçlanmış ve ilgili kurumlarca ulusal bir çaba gösterilmiştir. Tüm bu çabaların 

temelinde kuşkusuz sınıf öğretmenleri, sınıf öğretmeni adayları ve tüm ilgililerin gereksinimleri ve görüşleri 

dikkate alınmaya çalışılmıştır. 2012 – 2013 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak olan 4+4+4 biçimin-

de düzenlenen yeni eğitim sistemi özellikle sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesini 

gerekli kılacaktır. Bu yeni düzenlemeden önce uygulanmakta olan programın değerlendirilerek güçlü ve zayıf 

yönlerinin belirlenmesinin bir sonraki program geliştirme çalışmasına ışık tutacağı düşünülmektedir. Sınıf Öğ-

retmenliği programının değerlendirilmesine ilişkin sağlıklı bulguların ortaya konulması geçerli ve güvenilir ölç-

me araçlarının süreçte kullanılmasıyla sağlanabilir. Bu gereklilikten hareketle çalışmada öğretmen adaylarının 

sınıf öğretmenliği programı hakkındaki görüşlerini belirlemede kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. 
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“Sınıf Öğretmenliği Programını Değerlendirme Ölçeği” sınıf öğretmenliği programının öğrenci görüşle-

rine göre değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracının geliştirilebilmesi 

amacıyla 2010  2011 öğretim yılı bahar döneminde Vural, Çam Aktaş ve Tatlı Dalioğlu (2011) tarafından gelişti-

rilmiştir. Geliştirilen ölçek üç faktör ve 28 maddeden oluşmaktadır. Faktörler sırasıyla “Programın Geneline Yö-

nelik”, “Ürüne Yönelik” ve “Sürece Yönelik” görüşler olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin birinci faktörünün açıkladığı 

varyans 20,76, ikinci faktörünün açıkladığı varyans 13,87; üçüncü faktörünün açıkladığı varyans 7,42’dir.  Ölçeğin 

toplamda açıkladığı varyans ise 42,06’dır. Ölçeğin birinci faktörünün iç tutarlık katsayısı .61; ikinci faktörünün 

.79, üçüncü faktörünün . 87 ve toplam ölçeğin ise. 89 olarak hesaplanmıştır. 

Bu araştırmada Vural, Çam Aktaş ve Tatlı Dalioğlu (2011) tarafından hazırlanan “Sınıf Öğretmenliği Progra-

mını Değerlendirme Ölçeği”nin doğrulayıcı faktör analizin gerçekleştirilmesi ve elde edilen ölçek ile sınıf öğret-

menliği programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsa-

mında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Sınıf Öğretmenliği Programını Değerlendirme Ölçeği’nin faktör yapısı doğrulanmakta mıdır? 

2. Sınıf öğretmenliği programı öğrenciler tarafından nasıl değerlendirilmektedir? 

3. Öğrencilerin sınıf öğretmenliği programına yönelik değerlendirmeleri bu programı tercih etme ne-

denlerine göre farklılık göstermekte midir? 

Araştırmada Vural, Çam Aktaş ve Tatlı Dalioğlu (2011) tarafından hazırlanan “Sınıf Öğretmenliği Programını 

Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2011 – 2012 öğretim yılı bahar döneminde Adıyaman 

Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin 

Sınıf Öğretmenliği Programlarında öğrenim görmekte olan 300 dördüncü sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Veri-

lerin analizinde öncelikle doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, ölçeğin faktör yapısın doğrulanmasından sonra ise 

aritmetik ortalamalar hesaplanarak t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesi sonucu ölçeğin faktör yapılarının doğrulandığı görülmüştür. Genel olarak öğ-

retmen adaylarının sınıf öğretmenliği programının yetiştirme gücü ile ilgili olarak olumlu yönde görüş belirttik-

leri, görüşlerinin ise bu programı tercih etme nedenlerine ve cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği belirlen-

miştir.

Anahtar Sözcükler: Sınıf Öğretmenliği Programı, Program Değerlendirme, Ölçek Geliştirme 
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Özet

Eğitimde değişen paradigmalar, programların da revize edilmesini gerektirmiştir. Bu doğrultuda, gelenek-

sel öğretim programları kendilerini yenileyerek, öğrenenleri merkeze alan, onların ilgi ve ihtiyaçlarına önem 

veren yenilikçi programlara dönüşmüşlerdir. Ülkemizde de bu dönüşüm , 2005-2006 eğitim öğretim yılında tüm 

okullarda uygulamaya konulan yapılandırmacılık temelli öğretim programıyla başlamıştır. 

Eğitim programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi iç içe olduğundan, programın temel felsefesindeki 

değişim, değerlendirme sürecinin de değişimini beraberinde getirmektedir. Eğitimde değerlendirme, öğrencile-

rin eksikliklerini belirleme, amaçlara ne oranda ulaştıklarını tespit etme, uygulanan yöntemin etkililiğini anlama, 

uygulanan programın ne oranda etkili ve verimli olduğunu belirleme, yeni bir programın geliştirilmesine yönelik 

etkileri belirleme ve okul uygulamalarını topluma gösterme gibi çeşitli amaçlarla yapılır ( Marsh & Willis, 2007). 

Eğitimdeki paradigma değişimleri program değerlendirme sürecinde de değişime ve geleneksel değer-

lendirme yaklaşımlarına alternatif olarak birçok farklı yaklaşımın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Geleneksel de-

ğerlendirme yaklaşımlarına getirilen en büyük eleştirilerden biri, çoğu değerlendirme uzmanının programın 

uygulandığı ortama ayak basmadan bu süreci yürütülmesidir. Bu duruma tepki olarak ortaya çıkan değerlen-

dirme yaklaşımlarından en çok dikkat çekeni ise “Katılımcı Odaklı Değerlendirme Yaklaşımı”dır. Bu yaklaşımı 

benimseyenler değerlendirilecek olan programın katılımcılarının değerlendirme sürecine dahil olmalarını çok 

önemli görür. (Worthern, Sanders & Fitzpatrick 1997, s.153-154). Katılımcılar arasında programın uygulandığı 

grup, destekleyiciler ve en önemli öğelerden biri olan uygulayıcı, yani öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmen-

ler, program değerlendirmede aktif role sahip katılımcılardan olmalıdır. 

Ülkemizde MEB tarafından programların denenmesi sırasında yapılan değerlendirme çalışmalarının dışın-

da, 2005-2006 yılından bu yana uygulanan ilköğretim programlarının kapsamlı ve sistematik biçimde değer-

lendirilmesine yönelik program değerlendirme çalışmalarının yapılmadığı gözlenmiştir(Özdemir,2009). Ayrıca 

yapılan program değerlendirme çalışmalarının da seçilen bir grup tarafından yapılması, bu programın asıl uy-

gulayıcıları öğretmenler arasında bir kopukluğa sebep olmakta ve programın değerlendirilmesine engel teşkil 

etmektedir. Bu durum mevcut programın ihtiyaçlara doğru cevap verecek şekilde yenilenmesini engellemekte-

dir. Bu bağlamda, alanda çalışan öğretmenlerin mevcut program değerlendirme çalışmalarına ilişkin görüşle-

rini belirlemenin yanında bu katılımcıların nasıl bir program değerlendirme süreci istediklerini ortaya koymak, 

ülkemizdeki program değerlendirme çalışmalarının gelişebilmesi adına oldukça önemlidir.

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde uygulanan öğretim programlarının en önemli katılımcılarından olan öğ-

retmenlerin mevcut program değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerini belirlemenin yanı sıra, nasıl bir program 

değerlendirme sürecine ihtiyaç duyduklarını da ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki so-

rulara yanıt aranmıştır:

1. Öğretmenlerin mevcut programdaki değerlendirme uygulamalarına ve bu programın değerlendiril-

mesine yönelik görüşleri nelerdir?

2. Öğretmenlerin program değerlendirme sürecinde öğretmen, idareci, öğrenci ve velinin rollerine yö-

nelik görüşleri nelerdir?
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3. Öğretmenlerin program değerlendirme sürecinin aşamalarına ve katılımcılarına yönelik önerileri ne-

lerdir? 

Araştırmada amaç görüş belirleme olduğundan nitel yöntemlerden olan yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından 6’sı demografik özellikleri, 6’sı da öğretmenlerin 

program değerlendirmeye ilişkin görüşlerini içeren 12 görüşme sorusu oluşturulmuş ve uzaman görüşü alın-

mıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kritik durum örneklemesi ve kartopu örnekleme 

yöntemi birlikte kullanılmıştır. Programların uygulanması sırasında daha çok problemle karşılaşılan alt sosyo 

ekonomik düzeydeki okullarda bulunan öğretmenlerden program değerlendirme konusunda ilgili ve istekli 

olanlara ulaşılmıştır. Bu yolla mesleki deneyimi 10 yıl ve üzerinde olan 6 öğretmen ve deneyimi 10 yılın altında 

olan 5 öğretmen olmak üzere toplam 11 öğretmenle görüşmeler yapılmıştır.

Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt edilmiş daha sonra yazıya dökülerek 31 sayfalık veri elde edilmiştir. 

Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilip kodlanmıştır. Bu aşamada çalışmanın geçerliği ve güve-

nirliğini sağlamak adına ses kayıtları ve raporların uyumu iki araştırmacı tarafından da teyit edilip, içerik analizin-

deki kodlamalar da aynı yöntemle kontrol edilmiştir. 

Araştırmanın birinci alt amacına ait veriler incelendiğinde; üç katılımcı programın değerlendirme uygu-

lamaları açısından yeterli olduğunu dile getirirken; öğretmenlerin büyük çoğunluğu (8/11) programdaki de-

ğerlendirme uygulamalarının faydalı olduğunu fakat uygulama aşamasında zaman sıkıntısı yaşadıklarını dile 

getirmişlerdir. 

Mevcut program değerlendirmeye ilişkin görüşler incelendiğinde ise öğretmenlerin hepsinin ülkemizde 

yapılan program değerlendirmeyi eksik bulduğu ortaya çıkmıştır. Bazı öğretmenler (4/11) yeni programın hiç 

değerlendirilmediğini düşündüklerini dile getirmişlerdir. Eksikliklerde ilk sırayı programın önemli katılımcıların-

dan olan öğretmenlerin görüşlerinin alınmaması alırken (11/11), ihtiyaç saptamanın yapılmaması (4/11), alan-

dan nitelikli veriler toplanmadan değerlendirmenin yapılması (6/11), programla ilgili ortaya çıkan ve bildirilen 

sorunların dikkate alınmaması gibi eksiklikler dile getirilmiştir.

İkinci alt amaca ait veriler incelendiğinde, öğretmenlerin program geliştirme ve değerlendirme sürecinin 

her aşamasında aktif olarak yer alması gerektiği tüm katılımcılar tarafından ilk sırada dile getirilmiştir. Öğretmen-

lerin büyük çoğunluğu idarecilerin program değerlendirme aşamasında aktif olması gerektiğini düşünürken 

(9/11), idarecileri,  kolaylaştırıcı (6/11), işbirliği yapan (3/11), bilgi sağlayan (1/11) ve çok faydası dokunmayan 

(1/11) olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Bu süreçlerde öğrencinin ve velinin rolü sorulduğunda ise ikisinin de 

aktif katılımı konusunda tüm öğretmenler hemfikirken, büyük çoğunluğu veli ve öğrencinin bilinçsiz olduğunu 

ve bilinçlendirilme çalışmaları sonucunda katılmaları gerektiğini (9/11) vurgulamıştır. Ayrıca kırsal ve kentsel 

bölgelerde veliler ve öğrencilerin farklılaşacağı ve kırsal bölgedeki bu gruplar için katılımın sıkıntı yaratabileceği 

de bazı öğretmenler tarafından dile getirilmiştir (3/11).

Üçüncü alt amaca yönelik elde edilen veriler incelendiğinde; öğretmenlerin tamamına yakını ilk sıra-

da programın başarısını ihtiyaca cevap vermesi olarak dile getirirken (10/11), bir öğretmen girdi-işlem- çıktı 

yaklaşımında(sistem) girdi ve çıktıların uyuşma oranı olarak dile getirmiştir. Bunların yanında öğrencilerin aldık-

larının ne kadarını kullanabildiklerini belirleyerek (4/11), günlük hayata aktarma düzeylerini belirleyerek (3/11), 

bireyin hayatındaki sorunlara ne kadar çözüm olduğunu belirleyerek (2/11) programı değerlendirebileceklerini 

dile getirmişlerdir. 

Ayrıca öğretmenlerin tamamına yakını programın uygulama aşamasında da değerlendirilip geliştirilebile-

ceğini dile getirirken (10/11), bir öğretmen değerlendirmeyi yapacak katılımcıların bu bilince sahip olması ko-

şuluyla bu işlemin yapılabileceğini vurgulamıştır. Bunun yanında öğretmenlerin birçoğu programı uygularken 

karşılaştıkları sorunlarla ilgili değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını informal olarak yaptıklarını dile getirmiş-

lerdir (8/11). Öğretmenlerin tamamına yakınının program geliştirme ve değerlendirme sürecine ilişkin bir diğer 

önerisi programların bölgesel farklılıklar dikkate alınarak hazırlanması olmuştur (9/11). 
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Program değerlendirme sürecinin en önemli katılımcısı olarak ise katılımcıların tamamının öğretmenleri 

belirttiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu süreçte öğretmenlerin büyük çoğunluğu ikinci sırada öğrenciyi (9/11), daha 

sonra veliyi belirtirken, bazıları veli ve öğrenciyi tek kategoriye alarak ikinci sıraya yerleştirmiştir (2/11). Öğret-

menlerin program değerlendirme grubunda olmasını istedikleri gruplar sıklık sırasına göre uzman grubu (8/11), 

idareciler (6/11), sivil toplum kuruluşları (2/11) olarak ortaya çıkmıştır.

Bu bulgulara dayanarak, programın en önemli katılımcılarından olan öğretmenlerin, mevcut program 

değerlendirme çalışmalarından memnun olmadıklarını ve başta öğretmenler olmak üzere program katılım-

cılarının daha aktif olduğu, ihtiyaca cevap verme oranını araştıran, uygulama aşamasında değerlendirme ve 

geliştirme çalışmalarının aktif olarak yapılabildiği bir program değerlendirme yaklaşımına ihtiyaç duyduklarını 

söylemek mümkündür. Bu ihtiyaç doğrultusunda, tüm bu istekleri kapsayan katılımcı odaklı değerlendirme yak-

laşımlarının ilköğretim düzeyine gerekli çalışmalar yapılarak uyarlanması önerilebilir. 

Anahtar sözcükler: Katılımcı, program geliştirme, program değerlendirme 
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Eğitim bilimlerinin Türk üniversitelerine girişi 20. yüzyılın başlarında olmuştur. 1937’de eğitim bilimlerinin 

gelişimi açısından önemli bir adım olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Pedagoji Ensti-

tüsü kurulmuştur. Pedagoji Enstitüsü’nü takiben 1939’da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) pedagoji 

kürsüsü kurulmuştur. Ancak bu iki kurumunda eğitim bilimlerini katkısı sınırlı olmuş ve 1950’lerde Ankara’da 

bir eğitim fakültesi kurma eğilimi ortaya çıkmıştır. Ancak bazı olumsuz görüşler fakülte kurulması önünde en-

gel oluşturmuştur. Bunun yerine öğrencilere öğretmenlik sertifikası verecek, Fen edebiyat fakültesi bünyesin-

de eğitim bilimleri bölümü kurulmuştur. Eğitim fakültesi kurma çabaları 1960 sonrasında da devam etmiştir. 

1964 yılında Ankara üniversitesi senatosu üniversite bünyesinde eğitim fakültesi kurulması kararlaştırmış ve bu 

durum milli eğitim bakanlığınca onaylanmıştır. 1964’te kurulan Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi 

1965 yılında faaliyete geçmiştir. Eğitim bilimlerinin üniversitelerde geniş çapta yer alması 1982 yılında gerçek-

leşmiştir. 20 Temmuz 1982’de yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile öğretmen yetiştiren 

tüm kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığından alınarak üniversite bünyesine verilmiştir (Yüksel, 2010: 21-24). YÖK 

12 Ekim 1982 tarih ve 82/367 sayılı kararı ile de; bütün Eğitim Fakültelerinde, öğretmenlik bilgisi dersleri için 

“Eğitim Bilimleri Bölümü” kurulmasına karar vermiştir. İlerleyen yıllarda, eğitim fakültesi olmayan üniversitelerin 

fen-edebiyat fakültelerinde de eğitim bilimleri bölümleri kurulmaya başlanmıştır (YÖK, 2007: 39). Bu durum hızlı 

bir gelişmeye fırsat tanıyacak bir adım olması bakımından önemlidir.

Yükseköğretim Kurulu programlarla ilgili kapsamlı düzenlemesini 1983 yılında gerçekleştirmiştir. Fakülte-

lere göre farklılıklar göstermekle birlikte Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Özel 

Eğitim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ile Eğitim Programları ve Öğretim 

(EPÖ) eğitim bilimleri programları olarak kabul görmüştür. Bu programlar 1983-1984 eğitim-öğretim yılında 

uygulanmaya başlamıştır (Sağlam, Aklın ve Tunca, 2011: 168). 

 Görüldüğü gibi Eğitim Bilimleri bünyesinde lisans düzeyinde kabul gören programlardan biri olan EPÖ 

programıdır. Ülkemizde bugüne kadar “ öğretim yöntemleri”ne ilişkin derslerde “nasıl öğretelim?” sorusuna ce-

vap aranmaya çalışılması ve eğitim programlarının çeşitli yapısal öğelerden oluşan bir bütün olarak görülmeye 

başlanması “eğitim programları” alanının bir disiplin ve meslek alanı haline gelmesini sağlayan önemli adım-

lardır. “Eğitim programları” kavramının bir ucunda toplumsal dinamizmin, diğer ucunda da öğrenci yaşantıları 

olan geniş bir çerçeve içinde ele alınmasıyla bu disiplin, öncelikle ABD’de, 1950’lerden sonra da dünyanın farklı 

ülkelerinde “eğitim programları ve öğretim” adıyla üniversitelerin ilgili fakültelerinde öğretim ve araştırma alanı 

olarak varlığını sürdürmektedir (Varış, 1997: 7-8). Türkiye’de “Eğitim Programları ve Öğretim” bölümü, ilk kez 

1965 yılında Ankara Üniversitesi’nde oluşturulmuştur. 

“Eğitim Programları ve Öğretim” bölümü Milli Eğitimin örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarına ve diğer 

sektörlere eğitim uzmanı yetiştirme, Milli Eğitim Bakanlığı‘na, diğer Bakanlıklara, resmi ve özel kuruluşlara da-

nışmanlık hizmeti verme; bu kurumların elemanları için hizmet içi eğitim programları hazırlama, uygulama ve 

geliştirme; çeşitli öğretim alanlarının daha iyi ve etkin biçimde öğretilmesi için çalışmalar yapma görevini yerine 

getirmeyi amaçlamıştır (Gözütok, 1994).
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1997 yılına gelindiğinde ise Eğitim Bilimleri bünyesinde lisans düzeyinde eğitim veren bu programının 

belirli istihdam alanlarının olmaması; bu alanlardan lisans düzeyinde mezun olanların çoğunlukla, ya işsiz kal-

dıkları ya da kendi alanları dışındaki işlerde çalışmak zorunda kaldıkları gerekçesiyle YÖK‘ün 4.11.1997 Tarih 

ve 97.39.2761 sayılı kararı uyarınca eğitim programları ve öğretim lisans programı kaldırılmıştır. Bu programın 

öğretmenlik becerisi üzerine inşa edilmesi ve lisansüstü düzeyde açılması kararlaştırılmıştır.

Günümüzde ülkemizde lisansüstü çalışmalar üniversiteler bünyesindeki enstitülere bağlı olarak yürütül-

mektedir. Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalındaki lisansüstü eğitim ise Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 

Eğitim Bilimleri Enstitüleri çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Sürekli olarak kendini yenileme gereksiniminde 

olan eğitim programlarının, yenilenmesi ve gelişmesinde bu alanda yapılan tez çalışmalarının katkısı büyüktür. 

Bu nedenle yapılan tez çalışmalarının araştırılması hem eğitimin kalitesi açısından hem de alanda yapılan çalış-

maları göz önüne serme açısında önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim ana bilim dalında lisansüstü düzeyde yapı-

lan tezlere ilişkin araştırma eğilimini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda YÖK ulusal tez merkezi veritabanı 

incelenmiş ve 15.06.2012 tarihi itibariyle kayıtlı olan ve tamamlanmış Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim 

anabilim dallarında yapılmış 381 tez olduğu belirlenmiştir. Ancak Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve-

ritabanından indirilmesine izin verilen 291 tez bulunmaktadır. Erişim izni bulunmayan 90 tez inceleme dışında 

bırakılmıştır. Alanda yapılan bir çok çalışma olması ve ulaşılma sınırlılığı olmasına karşın, bu alanda yapılan tez-

lerin araştırma alanını eğilimini ortaya koyacağı düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında 243 yüksek lisans tezi 

ve 48 doktora tezi incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli geçmişte ya da halen 

var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırma konusu kendi 

koşulları içinde ve var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2003: 77) . Verilerin toplanmasında doküman 

analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması hedefl enen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren 

yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 187). Doküman analizi tekniğiyle toplanan veriler 

“içerik çözümlemesine” başvurularak anlamlandırılmıştır. İçerik çözümleme, belli bir metnin, kitabın, belgenin 

belli özelliklerini sayısallaştırarak belirleme amacıyla yapılan taramadır (Karasar, 2006: 184).

Tezler konu bakımından incelendiğinde, öğretim programları, öğrenme yaklaşımları, öğrenme stratejileri,  

öğretmen yetiştirme, ölçme değerlendirme, bilgisayar ve teknoloji, ders kitabı inceleme, öğrenci başarısı gibi 

kategorileri ayrıldığı tespit edilmiştir. Bu alanda yapılan tezlerde araştırma modeli olarak genellikle tarama mo-

delinin kullanıldığı, bunun yanı sıra deneysel model, hem nitel hem nicel modelin kullanıldığı karma model, 

nitel araştırma modellerinin yer aldığı belirlenmiştir. Araştırma da kullanılan örneklem-çalışma grubu özelikleri 

değerlendirildiğinde, ilköğretim öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri (lisans ve lisansüstü), 

öğretmenler, öğretim elemanları veliler, yöneticiler, kursiyerlerin yer almasının yanı sıra doküman ve materyal-

lerde bu çerçeve de ele alındığı görülmüştür. Tezlerde kullanılan veri toplama araçları incelendiğinde; anket, ba-

şarı testi, tutum ölçeği, güdü ölçeği, gözlem formu, görüşme formu gibi kategorilerin oluştuğu tespit edilmiştir. 

Son olarak veri analizinde kullanılan istatistiksel teknikler değerlendirildiğinde; frekans, yüzde, standart sapma, 

aritmetik ortalama, t testi, ANOVA, MANOVA, F testi, korelasyon gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca nitel 

verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular tablolaştırılmış ve tartışılmıştır.  Bu araştırma ile Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğ-

retim ana bilim dalında lisansüstü düzeyde yapılan tezler; konuları, kullanılan araştırma modelleri, örneklem-

çalışma grubu özelikleri, kullanılan veri toplama araçları ve verilerin analizinde kullanılan teknikler bakımından 

değerlendirilmiştir. Böylece alana ilişkin araştırma eğilimi belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Eğitim Programları ve Öğretim, lisansüstü eğitim, araştırma eğilimi
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Özet

Eğitim, bireylerde kendi yaşantıları ile ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliklerini ger-

çekleştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma bağlı olarak eğitim süreçlerinin istenilen davranışlara yö-

nelik olmaları gerekir. İstendik davranışlara yönelik olarak yürütülen böyle bir süreçte, öncelikle bu davranışların 

neler oldukları ortaya konmalıdır. Bu davranışların belirlenmesi, büyük oranda bireylerin gereksinimlerinin göz 

önünde bulundurulmasına bağlıdır. Çünkü gereksinimlerin belirlenmesi eğitim sürecinin etkili ve verimli olarak 

yürütülmesine öncülük eder.

Eğitim gereksinimleri, ulaşılmak istenen kazanımlar ile bireylerde var olan durum arasındaki farklar olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanıma bağlı olarak eğitim gereksinmelerinin belirlenmesi için öncelikle ulaşılmak istenen 

kazanımların ve bireylerin özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sürecin gerçekçi bir şekilde yürütülmesi 

gerçekleştirilecek eğitim etkinliklerinin verimli ve işlevsel olmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle gereksinim belir-

leme çalışmaları önemli görülmektedir. Ayrıca gereksinim belirleme çalışmalarının; eğitim programlarının plan-

lanmasında, bireysel problemlerin tanımlanmasında, öğrencilerin öğrenmelerinin değerlendirilmesinde, uygu-

lamaların ve güvenliğin gelişmesinde ve bireysel dönüt verme olanağının sunulmasında yardımcı olacağı ifade 

edilmektedir. Benzer şekilde gereksinim belirlemenin; kaynakların doğru bir biçimde kullanılmasını sağlaması, 

sorunların çözümünde önemli veriler sunması ve verilen eğitimlerin yeterliliklerinin ortaya konması bakımın-

dan önemli olduğunu belirtilmektedir. 

Tüm eğitim etkinliklerinin temelinde olması gereken gereksinim belirleme çalışmalarının gerçekleştiril-

mediği bir eğitim sürecinin etkililiği, verimliliği ve işlevselliği konusunda sorunlar yaşanabileceği ifade edilebi-

lir. Bu durum bireylerin niteliklerini geliştirmek isteyen kurumları zaman yönetimi, yatırım, verimlilik vb. çeşitli 

açılardan etkileyeceği gibi özellikle mesleği eğitim olan eğitimcileri daha büyük oranda etkileyecektir. Çünkü 

eğitimciler sürekli olarak eğitimle meşguldür ve onların gereksinimlerine dönük olarak yapılan ya da yapılma-

yan etkinlikler onları ve eğitim sistemini direkt olarak etkiler. Buradan hareketle ister kamu ya da özel kurumlar 

bazında olsun, isterse de eğitim ya da diğer alanlarda gerçekleştirilsin, eğitim gereksinimlerini belirleme üzerine 

gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların miktarı, amaç ve içerikleri ve hangi alanlarda gerçekleştirildikleri üzerinde 

durulması gereken önemli konulara olarak görülebilir.  Çünkü bu alanda yapılan çalışmaların miktar, süreç ve 

yöntemi eğitime ilişkin yapılacak inceleme ve düzenlemelere ışık tutacaktır. Bu bağlamda Türkiye’de lisansüstü 

düzeyde tamamlanmış olan tez çalışmaları, eğitim gereksinimleri üzerine gerçekleştirilmiş araştırmalara ilişkin 

genel bir durum analizi yapma olanağı sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında öncelikle son on yıl 

içerisinde gereksinim belirleme üzerine gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmaları incelenerek bu çalışmaların 

farklı disiplinlerdeki dağılımları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca eğitim bilimleri alanında gereksinim belir-

lemeye yönelik gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmaları da miktar, amaç ve içerik bağlamında analiz edilmiş ve 

nicelik açısından betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca eğitimcilerin gereksinimlerinin belirlenmesine 

yönelik çalışmalar nicelik yönünden incelenmiş ve bu alandaki çalışmaların sonucunda genel olarak Türkiye’de 

öğretmenlerin gereksinim duydukları konular ortaya konmak istenmiştir.  
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Gereksinim belirleme çalışmaları üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada 2001-2011 yılları arasında Türkiye’de 

gereksinim belirlemeye yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tezler incelenerek öğretmenlerin gereksinimlerinin 

ortaya konması amaçlanmış ve bu çerçevede aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

• Türkiye’de son on yılda gereksinim belirleme çalışmaları üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin 

yüksek lisans ve doktora düzeylerine göre dağılımları nasıldır?

• Türkiye’de son on yılda gereksinim belirleme çalışmaları üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin 

yıllara ve temel alanlara göre dağılımları nasıldır?

• Türkiye’de son on yılda gereksinim belirleme çalışmaları üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerde 

kullanılan gereksinim belirleme yöntemlerinin dağılımı nasıldır?

• Türkiye’de son on yılda öğretmen gereksinimleri üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezler doğrultu-

sunda eğitimcilerin genel olarak hangi konularda gereksinimleri ortaya çıkmıştır?

•  Türkiye’de gereksinim belirleme çalışmaları üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin incelenmesi-

ni amaçlayan bu çalışma betimsel tarama modelinde bir araştırma olarak desenlenmiştir. 

Araştırma 2011-2012 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 2001-2011 yılları ara-

sında gereksinim belirleme çalışmaları üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin araştırma amaçları doğrultu-

sunda incelemesi yapılmıştır. Araştırma kapsamında erişime izin verilen tezlere, Yükseköğretim Kurulu Ulusal 

Tez Merkezinden ve kütüphanelerden ulaşılmıştır. Tam erişim izni bulunmayan lisansüstü tezler incelemeye 

alınmamıştır.

Çalışmada incelenen tezler, YÖK Tez Merkezinde “gereksinim belirleme”, “ihtiyaç saptama”, “ihtiyaç belirle-

me”, “ihtiyaç analizi”, “ihtiyaç değerlendirme”, “gereksinim değerlendirme”, “gereksinim saptama” ve “hizmet içi 

eğitim” anahtar kelimeleri girilerek taranmıştır. 

Araştırma kapsamında lisansüstü tezleri incelenmesi amacıyla, tezlerin gerçekleştirildikleri yıl ve türlerini, 

temel alanlarını ve konu başlıklarını, araştırma modelleri ve veri toplama yöntemlerini belirlemeye yönelik bir 

betimsel analiz formu hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan tezler yüksek lisans ve doktora tezleri olarak 

iki gruba ayrılmış, araştırma soruları ve hazırlanmış olan bu analiz formu doğrultusunda betimsel analize tabi 

tutulmuşlardır. Elde edilen veriler araştırma soruları doğrultusunda yorumlanmıştır. 

Araştırmada doküman incelemesine dayalı olarak elde edilen bulgular araştırma sorularına paralel olarak 

düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. 

• Gereksinim belirleme üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin 31’inin yüksek lisans, 5’inin doktora, 

1‘inin tıpta uzmanlık düzeyinde olduğu belirlenmiştir.  

• Gereksinim belirleme üzerine yapılan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde, en fazla 

çalışmanın 2006 (on bir) ve 2007 yılında (sekiz) gerçekleştirildiği, 2001, 2002 ve 2004 yıllarında konuy-

la ilgili yapılmış lisansüstü tez çalışması bulunmadığı görülmüştür.

• Gereksinim belirleme üzerine yapılan çalışmaların alanlara dağılımı incelendiğinde kamu alanında 

yapılan çalışmaların eğitim ve sağlık sektöründe daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

• Gereksinim belirleme üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarında nicel ve nitel araştırma 

yöntemlerinden nicel yöntemin daha yaygın olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Nicel yöntemin kulla-

nıldığı 27 tez bulunurken, nitel yöntemin kullanıldığı yalnızca iki tez, her iki yöntemin de kullanıldığı 

altı tez çalışması bulunmaktadır. Nitel yöntemin ve nicel-nitel yöntemin bir arada kullanıldığı tezlerin 

sayısında son yıllarda artış olduğu; araştırmalarda veri toplama yöntemi olarak da anket ve ölçeklerin 

daha sık kullanıldığı belirlenmiştir.  

• Öğretmen gereksinimleri üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarında öğretmenlerin öğre-

tim yöntemleri ve ölçme değerlendirme teknikleri konusunda hizmetiçi eğitime gereksinim duyduk-

ları belirlenmiştir. 
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Araştırma bulgularına dayalı olarak araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Türkiye’de son on yılda gerçek-

leştirilen gereksinim belirleme çalışmalarının yüksek lisans düzeyinde ve 2006, 2007 yıllarında yoğunlaştığı gö-

rülmektedir. Gereksinim belirleme alanında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının genellikle eğitim sektöründe 

öğretmenlerle ve daha çok nicel yöntem kullanılarak yürütüldüğü söylenebilir. Öğretmenlerle yürütülen gerek-

sinim belirleme çalışmalarının sonucunda öğretmenlerin ölçme değerlendirme ve öğretim yöntemleri açısın-

dan hizmetiçi eğitime gereksinim duydukları ortaya konulmuştur. Lisansüstü tez çalışmalarıyla ortaya konulan 

gereksinimler doğrultusunda hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesi, kalitenin ve verimliliğin artırılması açısından 

önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim gereksinimleri, gereksinim belirleme, lisansüstü tezler
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İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin tamamlayıcı bir değerlendirme aracı olan proje görev-

lerine ilişkin uygulamaları hakkında görüşleri nelerdir? Bu problemle ilgili olarak yanıt aranacak alt problemler 

şunlardır:

1. İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin tamamlayıcı bir değerlendirme aracı olan proje görevleri-

nin uygulanmasına ilişkin görüşleri arasında

a. Cinsiyet

b. Branş

c. Mesleki Kıdem

d. Sınıf Mevcudu

e. Hizmet İçi Eğitim Semineri Alıp/Almama

f.  Eğitim Durumu

gibi değişkenler açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?

Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim öğretmenlerinin zorunlu olarak kullanmaları gereken bir  tamam-

layıcı değerlendirme aracı olan proje görevleri ile ilgili uygulamalarını değerlendirmektir.

Bu araştırma genel tarama modeli kapsamında yapılmış betimsel bir araştırmadır. Genel tarama modelleri, 

çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya 

da ondan alınacak bir grup üzerinde yapılan düzenlemelerdir. Tarama modelinde önemli olan, var olanı her-

hangi bir şekilde değiştirmeden, etkilemeden, uygun bir şekilde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2007: 79).

Araştırmanın evrenini, 2009-2010 öğretim yılında Bitlis ili ve Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, Mutki, Hizan ve Gü-

roymak ilçelerinde yer alan MEB’e bağlı devlete ait ilköğretim okullarında görev yapan 2104 ilköğretim öğret-

meni oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise oranlı tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 500 ilköğ-

retim öğretmeni oluşturmaktadır. Oranlı tabakalı örnekleme, evrendeki alt grupların belirlenip bunların evren 

büyüklüğü içindeki oranlarıyla örneklemde temsil edilmelerini sağlamayı amaçlayan bir örnekleme yöntemidir 

(Büyüköztürk vd.,2008:75) Araştırmanın örneklemini oluşturan 500 öğretmenden 299’u sınıf öğretmeni, 201’i 

ise branş öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Bu çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ve ilköğretim öğretmenlerinin tamamlayıcı bir değerlen-

dirme aracı olan proje görevlerine ilişkin görüşlerini değerlendirmeyi amaçlayan beşli likert tipi anket formu 

kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenler hakkında bilgi almak için altı fark-

lı değişkene yer verilmiştir (cinsiyet, sınıf mevcudu, eğitim durumu, branş, kıdem ve hizmet içi eğitim/kurs). 

Anketin ikinci bölümü ise, ilköğretim öğretmenlerinin proje görevlerine ilişkin uygulamalarını değerlendirmek 

amacıyla geliştirilen 20 maddeden oluşmaktadır. Bu bölüm de  “her zaman” (5), “sık sık” (4), “ara ara” (3), “nadi-

ren”(2) ve “hiçbir zaman”(1) beşli likert modelinde hazırlanmıştır. 

Veri toplama aracı olarak hazırlanan anket formu uygulamaya konulmadan önce belirlenen okullarda uy-

gulanabileceğine dair gerekli izinler alınmıştır. Araştırmacı okullara bizzat giderek, 2009-2010 öğretim yılı, Bitlis 

il merkezi ve  Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerindeki 42 ilköğretim okulunda görev 

yapan 500 öğretmene anketi uygulamıştır.
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Anketlerden elde edile veriler SPSS 15.0 istatistiksel paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anketin 

birinci bölümünde yer alan ve öğretmenlerin kişisel özellikleri ile ilgili bilgi almayı amaçlayan verilerde, betim-

leyici istatistikler (yüzde, frekans, ortalama değerleri) hesaplanmıştır. Anketin ikinci bölümünde yer alan mad-

delerle ilgili olarak öğretmenlerin verdikleri cevapların belirtilen değişkenler açısından (cinsiyet, kıdem, sınıf 

mevcudu, eğitim durumu, branş ve hizmet içi eğitim/seminer) anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test 

etmek için öncelikle anketin her bir maddesine yönelik  Kolmogorov-Simirnov normallik testi uygulanmıştır. 

Uygulanan normallik testi sonucunda ankette yer alan maddelerin ilgili değişkenler açısından normal dağılıma 

sahip olmadığı ortaya çıkmıştır (p ). Bu yüzden parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U-Testi ve 

Kruskal Wallis H-Testi uygulanmıştır.

İlköğretim öğretmenlerinin proje görevlerine ilişkin uygulamalarında her zaman öğrencilerin seviyesine 

uygun proje konusu seçtikleri, proje konularını hazırlarken, ihtiyaç duyulan materyal ve kaynakların kolay temin 

edilebilir olmasına dikkat ettikleri ve proje konularını belirlerken dersin hedefl erini dikkate aldıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgulardan, ilköğretim öğretmenlerinin proje görevlerine ilişkin en az yerine 

getirdiği uygulamanın; velilere, çocuklarına proje çalışmaları sırasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda 

açıklama yapıyorum ifadesidir. İlköğretim öğretmenlerin büyük bir kısmının konuyla ilgili velilere açıklama yap-

madığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan ilköğretim öğretmenlerinin 

önemli bir bölümünün proje görevlerini değerlendirme sırasında akran değerlendirme formunu kullanmadığı 

ortaya çıkmıştır. 

Proje görevlerinin uygulanması ile ilgili olarak ilköğretim öğretmenlerinin gerekli uygulamaların önemli 

bir kısmını yerine getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Bu bilgiden hareketle, ilköğretim öğretmenlerinin 2005’te 

uygulamaya konulan yeni ilköğretim programının ölçme ve değerlendirme kısmındaki en önemli yeniliklerden 

bir olan proje görevleri konusunda belirli bir yeterliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Araştırmadan elde edilen bulgularda, ilköğretim öğretmenleri, proje konusu belirlerken öğrenci seviyesini 

ve ilgili dersin kazanımlarını dikkate aldıklarını ve gerekli materyallerin temin edilebilir olmasına özen göster-

diklerini ifade etmişlerdir. Baki ve Bütüner (2009) ve Kurak (2009) yaptıkları araştırmalarında bu bulguya benzer 

olarak, araştırmada yer alan öğretmenlerin, proje konusunu, öğrencilerin seviyelerine, çevre şartlarına ve dersin 

kazanımlarına göre hazırladıkları sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırmadan elde edilen bulgularda, araştırmaya katılan ilköğretim öğretmelerinin büyük bir bölümünün 

proje görevlerinin uygulanması sırasında, öğrenci velileriyle görüşme yapmadığı ortaya çıkmıştır. Yapılan birkaç 

araştırmada da öğretmenlerin proje çalışmaları sırasında velileri sürece dahil etmedikleri sonucuna ulaşılmıştır 

(Kurak, 2009; Şahin, 2009; Civelekoğlu ve Öztürk, 2010). Oysa bu araştırma sonucuna benzer bulgulara rastlayan 

Demirhan (2002), Uzun (2007) ve Öztürk (2004) proje çalışmalarının amacına ulaşılabilmesi için, öğretmen ve 

öğrencilerle beraber ailelerinde süreçten haberdar edilip bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade etmiş-

lerdir.

Araştırmaya katılan ilköğretim öğretmenleri önemli bir kısmının, proje görevlerini değerlendirme sırasın-

da akran değerlendirme formunu kullanmadığı sonucuna varılmıştır. Gelbal ve Kellecioğlu (2007), yaptıkları 

araştırmada öğrencilerin akran değerlendirme formlarında tarafl ı davrandıkları bilgisine ulaşmıştır. Araştırmaya 

katılan ilköğretim öğretmenlerinin proje görevlerini değerlendirme sürecinde akran değerlendirme formlarını 

kullanmamalarında bu durum etkili olabilir. Ayrıca Demir (2008)’in yaptığı bir araştırmada sınıf öğretmenlerinin  

akran değerlendirme formlarını ek iş olarak algıladıkları sonucuna ulaşmıştır.

Yapılan araştırma sonunda, bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre, proje uygulamalarına ait gö-

rüşleri arasında, bayan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Buna göre, bayan öğretmenler 

proje uygulamalarını erkek öğretmenlere göre, daha amacına uygun bir şekilde yerine getirmektedir. Bu sonuca 

benzer olarak Okur (2008), yaptığı araştırma sonunda bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre tamam-

layıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerini daha fazla kullandıkları ve bu tekniklere karşı olumlu yönde tutuma 

sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Buradan bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre, sınıf içerisindeki 

proje uygulamalarında daha özverili oldukları söylenebilir.
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Yaşam boyu eğitim bireylerin ihtiyaç duydukları becerileri her yaşta öğrenebilmelerine olanak sağlamak 

için ortaya çıkarılmıştır (Friessen, N. & Anderson, T., 2004). Yaşlara göre sınıfl andırılmış örgün eğitimden yaygın 

eğitime; programlı, planlı ve kasıtlı öğrenmelerden, rastlantısal ve iş hayatı içinde gerçekleşen ihtiyaç öğren-

melerine ya da toplumun gerekli kıldığı öğrenmelerden, isteğe bağlı öğrenmelere kadar her türlü öğrenmeyi 

kapsamaktadır (Friessen, N. & Anderson, T., 2004). Yaşam boyu öğrenme, öğrenme fırsatlarının hayatın tümüne 

yayılmasını vurgulamaktadır. Öğrenme toplumu ise bu fırsatların herkese açık olması ve toplumun her alanın-

da; örgün eğitimden yaygın eğitime, iş yerlerine kadar her alanda gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Yaşam ve öğrenme karşılıklı etkileşim içindedir, birbirini zenginleştirir ve insanların hayatlarını daha nitelikli 

sürdürmelerini sağlar. Yaşam boyu öğrenmede bireylerin sadece mesleki gelişimlerine değil, kişisel gelişimle-

rine de katkıda bulunulur (Koç, 2005). Örgün egitimin dışında kalan yurttaşların yaşam boyu eğitim ihtiyacı 

toplumsal bir süreçtir ve yeni olanı yetişkinlere ulaştırmanın yollarından biriside yetişkin eğitimidir. Yetişkin 

eğitimi programları ülkemizde genellikle üç şekilde yürütülmektedir. Özel kuruluşların verdiği eğitimler, Sivil 

Toplum Kuruluşlarının (S.T.K.) yürüttükleri eğitimler ve Milli Egitim Bakanlığına bağlı yetişkin eğitim merkez-

lerinin (Mesleki Egitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri) verdiği egitimlerdir. Bu eğitim kurumlarından Halk 

Eğitim Merkezlerinin ilk kuruldukları 1964 yılından bu yana, sayıları  artmakla beraber, hedef gruplarında, kurs 

çeşitlerinde ihtiyaca uygun bir gelişme gösterememişlerdir; çeşitli yapısal,  yönetsel sorunlarla karşı karşıyadırlar 

(Bülbül, 1991). Halk egitim merkezlerindeki  bu kurslara katılanların önemli bir bölümünü genç kız ve kadınlar 

meydana getirmektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde Halk Eğitim Merkezlerindeki katılımcılara sunulan 

yaşam boyu öğrenme amaçlı eğitim programların özellikleri, programların, katılımcıların beklentilerini ne ölçü-

de karşıladığının belirlenmesi üzerine yapılmış çalışmaların eksikliği dikkati çekmiştir. Bu bağlamda Halk Eğitim 

Merkezlerinde sunulan yaşam boyu öğrenme amaçlı eğitim programlarının katılımcılardan alınan görüşler doğ-

rultusunda değerlendirilmesi,  katılımcıların yaşadıkları ortak sorunlar, olası çözüm önerileri, gelecekteki bek-

lentileri, sunulan olanaklar açısından tatmin düzeylerinin ortaya çıkarılması bakımından önem arzetmektedir.

Bu çalışmada Eskişehir ilinde faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarından Odunpazarı Halk Eğitim Mer-

kezinin sunduğu yaşam boyu öğrenme amaçlı eğitim programlarının ve merkezde eğitim gören katılımcıların 

bu programlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu bağlamda araştırmada cevap aranacak sorular;

1. Kamu kuruluşu olarak Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu yaşam boyu öğrenme olanakları nelerdir?

2. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan programlar; 

2.1. Program türleri, 

2.2. Programların düzenlendiği yerler, 

2.3. Programların düzenlenme şekilleri,

2.4. Programların hedef kitlesi,

2.5. Programların uygulanma sürelerine göre nasıl dağılmaktadır?
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3. Programlardan yararlanan katılımcıların programlardan beklentileri nelerdir?

4. Katılımcıların, programların amaçları, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına ilişkin 

görüşleri nelerdir?

5. Katılımcıların eğitimciler, yöneticiler ve diğer personele ilişkin görüşleri nelerdir? 

6. Katılımcıların merkezde karşılaştığı sorunlar ve sorunlara yönelik getirdikleri çözüm önerileri nelerdir? 

Bu çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi 

gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır. Sosyal bilimler alan-

larında kullanılan nitel araştırma modelleri, ilke ve yaklaşımlardan etkilendikleri farklı yaklaşım ve gelenekleri 

yansıtan modeller olsa da; çalışmada bireylerin bir duruma ilişkin görüşlerini inceleyen durum çalışması mo-

deli kullanılmıştır (Mayring, 2000, akt: Yıldırım ve Şimşek, 2006).  Araştırmada, araştırılan konuyu, ilgili bireylerin 

bakış açılarından görebilmeye ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapıyı ve süreçleri ortaya koymaya olanak 

veren nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ve döküman incelemesi birlikte kullanılmıştır. Görüşme, 

sosyal bilimlerde en sık kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri olup önceden belirlemiş ve ciddi bir amaç 

için yapılan soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci olarak tanımlanır 

(Karasar, 2004; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Doküman olarak Yaygın Eğitim Yönetmelikleri, halk eğitim merkezlerin-

de kullanılan program modülleri ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından kurslara ve katılımcılara ilişkin 

bilgileri içeren görüşme kayıtları incelenmiştir.

Çalışmada,  amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Burada 

amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek birey-

lerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. Böylece çeşitlilik gösteren durumlar arasında herhangi ortak 

ya da farklılaşan olguların olup olmadığını belirlemeye çalışmak ve bu çeşitliğe göre problemin farklı boyutlarını 

ortaya koymaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışma grubunu Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açıl-

mış olan farklı kurslara kayıtlı 15 katılımcı oluşturmaktadır. 

Çalışmada katılımcıların görüşlerini almak amacıyla araştırmacılar tarafından çalışma kapsamında hazır-

lanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının hazırlanış sürecinde sorula-

rın amaca hizmet etmesine dikkat edilmiş ve araştırmacılar dışında başka uzmanların da görüşleri dikkate alın-

mıştır. Araştırma için gerekli verileri toplamak amacıyla geliştirilen görüşme formunda katılımcılara yöneltilmek 

üzere 7 madde hazırlanmıştır.

Çalışmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu yaklaşımda elde edilen veriler 

sistematik ve açık bir biçimde betimlenir, yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ula-

şılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Görüşme verilerinin kaydedilmesinde ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Katılımcılara görüşme sırasında ses 

kaydı alınacağı, katılımcıların kimliklerinin gizli kalacağı, görüşmenin ortalama süresi ve görüşme verilerini ne 

amaçla kullanılacağı ifade edilmiş ve gerekli izinler alındıktan sonra görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi, yaşam boyu öğrenme amaçlı eğitim programlarını meslek edindirme ve 

hobi amaçlı olacak şekilde katılımcılara sunmaktadır. Merkez, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için eylül ayından iti-

baren,  mayıs ayında alınan verilere göre 578 adet tamamlanmış ve devam eden kurs açmıştır. Bu kurslar sertifika 

ve sertifikasız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve kursların katılımcı hedef kitleleri açılan kursun özelliğine göre 

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Müdürlüğünce belirlenmektedir. Kurslar kurumun binasında ve Odunpazarı 

Belediyesine ait tahsis edilmiş dersliklerde sunulmakta olup, dönemlik olarak açılmaktadır. Katılımcılardan elde 

edilen görüşler incelendiğinde kurslara katılmalarındaki beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığı, memnuniyet 

düzeylerinin yüksek olduğu ve kurs eğitmenlerine yönelik tüm katılımcı görüşlerinin olumlu olduğu ortaya çıkan 

sonuçlar arasındadır. Katılımcıların çoğu kursların kendilerinin daha sosyal bireyler olmalarında yardımcı olduğu, 

programların içeriğinin kurslar için uygun olduğunu ve sunulan içerikler için ders saatlerinin yeterli olduğunu be-

lirtmişlerdir. Katılımcılardan birkaçı programlar için belirlenen hedef kitlelerinin ayrıştırılması, çalışan ve çalışma-

yan katılımcılar için programların ayrı ayrı açılmasının daha iyi olacağı şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Halk eğitim merkezi, yaşam boyu öğrenme, eğitim programı.
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Öğretmen yetiştirme programlarında verilen eğitimin kalitesi, okulöncesinden ortaöğretime kadar her 

kademede verilen eğitimin kalitesinin belirleyicisidir. Bu programlarda, genel olarak üç kategorideki derslerin 

yer alması gerekmektedir. Bu üç kategoride: Genel kültür, özel alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi dersleri 

bulunmaktadır. Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri, öğretenlerin bir konuyu, kime, niçin, nerede ve nasıl öğrete-

ceğine ve bunu nasıl değerlendireceğine ilişkin dersleri kapsamaktadır. 

Öğretmenlik mesleğinin öğretmenlik meslek bilgisi ile kazanılacağı, unutulmaması gereken bir husustur. 

Bu bakımdan bu meslekte çalışacakların mutlaka öğretmenlik meslek bilgisine sahip olması gerekir (Küçükah-

met, 2004: 6). Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri kapsamında yer alan ve öğretmen eğitiminde önemli bir yere 

sahip olan derslerden biri “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersidir. Öğretim İlke ve Yöntemleri ile ilgili çalışmalar ço-

ğunlukla öğretmen adaylarının ve ilköğretim, ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, öğretim 

yöntem ve teknik bilgilerini ve becerilerinin saptanmasına yöneliktir. Bu çalışmalar incelendiğinde, öğretmen 

adaylarının yöntem ve teknik bilgi zenginliği ve çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanabilme becerilerinde 

yetersiz oldukları ve çoğunlukla bu sorunun dersin uygulama ağırlıklı işlenmemesinden kaynaklandığı sonu-

cuna ulaşıldığı belirlenmiştir (Soylu, 2009; Yeşil, 2009; Kılıç, 2008; Birgin, Çatlıoğlu ve Kutluca, 2007; Şahin, 2007; 

Topbaş ve Toy, 2007; Sülün ve diğerleri, 2002).

Literatürde “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersinin içerik, eğitim durumu ve değerlendirme boyutlarını ince-

leyen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Öğretmen yetiştirme programlarında yer alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi derslerinden “Öğretim İlke ve 

Yöntemleri” dersinin değerlendirilmesidir. Araştırmada, “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini alan öğrencilerin 

ve hali hazırda eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görüşlerine göre, dersin içerik, eğitim 

durumu ve değerlendirme boyutlarına ilişkin mevcut durumun betimlemesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın sonuçları, derse ilişkin basılı materyallerin hazırlanması ve hali hazırda olanların geliştirilme-

si için de önemli veriler sağlamaktadır. Aynı zamanda, Eğitim Fakülteleri programlarında öğretmenlik meslek bil-

gisi derslerini veren öğretim elemanlarına özellikle eğitim durumu konusunda önemli veriler sağlayarak, daha 

kaliteli öğretim ortamlarının oluşmasına katkı sağlayabilir. 

Çalışma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ay-

rıca “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi, Stuffl  ebeam’in Çevre, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) modeliyle değerlendiril-

miştir. Bu adımlardan öncelikle Süreç boyutu tabanında çalışma yürütülmüştür.

2010-2011 eğitim-öğretim sürecinde Gazi ve Hacettepe Eğitim Fakültesi ve Ankara Eğitim Bilimleri Fakül-

tesinde öğrenim görmekte olan ve “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini henüz almış 2.sınıf öğretmen adayların-

dan 713 öğrenci, araştırmanın öğrenci örneklemini oluşturmuştur. Araştırmadaki öğretmen örneklemi ise Gazi 

ve Hacettepe Eğitim Fakültesi ve Ankara Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu ve 1-5 yıl mesleki deneyime sahip 30 

öğretmenden oluşturulmuştur. 

Araştırmada öğrenci görüşlerine, açık uçlu sorulardan oluşan anket formuyla; öğretmen görüşlerine ise 

yarı yapılandırılmış görüşmelerle ulaşılmıştır. 

Araştırmada öğrencilerden ve öğretmenlerden elde edilen tüm görüşlerin analizinde, verilerin derinleme-

sine analiz edilmesine olanak sağlayan, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, öğrenciler, dersin “içerik” boyutunun,  öğretmenlik mesleği açısından önemli, 
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yararlı ve gerekli bilgiler içerdiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler, içeriğin bir dönemlik bir ders için yoğun olduğunu 

ve öğretim elemanı tarafından, dersin içeriğinin ana hatlarıyla belirtilmemesinin dersi zorlaştırdığını düşünmek-

tedir.  

Öğrenciler, dersin “eğitim durumu” boyutuna yönelik çoğunlukla olumlu yönde görüş belirtmiştir. Öğren-

cilerin büyük çoğunluğu, ders sürecinde uygulamalı etkinliklerden, konuların birbiriyle ilişkilendirilerek, görsel 

materyallerle ve somut örneklerle işlenmesinden memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Öğrencilerin dersin eğitim durumuna ilişkin olumsuz görüşleri ise, öğretim yöntem ve tekniklerinin kendi-

ne özgü kuralları ve ilkeleri doğrultusunda uygulamalı olarak işlenmemesi, dersin sıkıcı olması ve derse ayrılan 

sürenin yeterli olmaması yönündedir. 

Öğrenciler, dersin “değerlendirme” boyutuna ilişkin olarak çoktan seçmeli test tekniğinin kullanılmasından 

memnun olduklarını,  klasik tip yazılı sınav tekniğinin kullanılmasından da memnun olmadıklarını belirtmişler-

dir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Adayı, Program 

Değerlendirme, İçerik Analizi Metodu, CIPP modeli.
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Özet

Teknoloji insanın istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğada değişiklik yapma süreci (Commoner, 

1996; Garmire ve Pearson, 2006) olarak tanımlanır. Teknoloji tarihi, ilk insanların savunmasız ve zayıf vücutları ile 

yapamadıkları işler için çeşitli aletler icat etmeleri ile başlar (Hangs, 2010; Hodges, 1992). İnsanoğlu tarihin baş-

langıcından bu yana çeşitli araç-gereçlerden yararlanmış, içerisinde yaşadığı dünyaya yönelik merakı bilimin to-

humlarını atmıştır. Teknolojiye paralel olarak bilim, insanoğlunun doğayı ve doğa üzerindeki yaşayışı anlamlan-

dırma çabasıdır. İnsani bir çabanın ürünü olan bilim, bilim okur-yazarı bireylerin geliştirilmesine ihtiyaç duyar. 

Bilimin değişik açılardan sekilendirdiği günümüz dünyasını iyi anlamak, bilimin ne olduğunu kavramak, bilimsel 

düşünebilmek ve davranabilmekle mümkündür. Bilimsel fikirler, içinde bulunduğu sosyal ve tarihsel çağdan 

etkilenir. Bilim, sosyal ve kültürel geleneklerin bir parçasıdır ve oluşturulduğu toplumun entelektüel çevresin-

den, bakış açısından, sosyal, politik, ekonomik, dinsel ve felsefi özelliklerinden etkilenir. Aynı zamanda, bilim 

de toplumun bahsedilen bu özelliklerini etkiler (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell ve Schwartz, 2002; Schwartz, 

Lederman ve Crawford, 2004; Lederman, 2007). Bilim ve toplum arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. 

Kültürel değerler ve beklentiler bilimsel bilginin nasıl oluşturulacağına ve hatta hangi bilgilerin bilimsel olarak 

kabul edileceğine etki etmektedir. Bilim insanlarının sosyal ve kültürel değerler sayesinde oluşturdukları teorik 

alt yapıları, inançları, önceki bilgileri, deneyimleri, eğitimleri ve beklentileri bilim insanlarının araştırmalarına 

yön vermektedir. (Schwartz, Lederman ve Crawford, 2004; Lederman, 2007).

Tüm bu alt yapı bilim insanının neyi nasıl araştıracağına, neyi gözlemleyip nasıl anlamlandıracağına ve 

yorumlayacağına yön vermektedir. Bu açıdan bakıldığında bilim, bilimsel bilgi, teknoloji ve toplum öğeleri, as-

lında bir bütünün birbirinden ayrı düşünülemeyecek parçalarını oluşturmaktadır. Bu öğelerin birbiriyle ilişkileri, 

etkileşimleri ve bütünselliği bilim öğrenmeye hevesli, bilim ve teknoloji okuryazarı sorumlu vatandaşların yetiş-

tirilmesini hedefl eyen ülkeler için öncelikli sıradadır. Bu durum bilim, teknoloji ve toplum (science-technology 

and society - STS) çalışmalarının önemini ve gereğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, nükleer silahların 

yaygınlaşması, genetiğiyle oynanmış gıdalar, İnternet’in egemenliği, küresel ısınma ve AİDS gibi uluslar arası 

gündemi meşgul eden konuların temelini oluşturan (Weiss, 2005) ve hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, 

eğitim sistemlerinin yeniden yapılandırılmasının gerekliliği tüm uluslarca kabul edilmiştir (Means, Olson ve Rus-

kus, 1997, s. 1). 21. yüzyılda bir ülkenin gücünü ve statüsünü belirleyen temel etmenin, bilim ve teknolojiden 

yararlanarak sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi sorunlara çözümler bulabilme düzeyi olması da (Kellani, 2009) 

bu gerekliliği bir kez daha göz önüne sermektedir. UNESCO ve Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşlar ge-

lişmekte olan ülkelerin yoksulluğu yenebilmelerinin teknolojinin öneminin farkına varabilmeleri ile mümkün 

olabileceğini dile getirerek (Brewer ve diğerleri, 2005) bu görüşü desteklemektedir. Bu gerçek, bilim, teknoloji 

ve toplum konusundaki çalışmalara (Garner, 1985; Hurd, 1991; Pedretti, 2007) hız kazandırmıştır. Söz konusu 

çalışmalar aracılığıyla bilim ve teknoloji okuryazarlığına sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

American Association for the Advancement of Science, National Science Education Standards, CMEC’s 

Pan-Canadian Science Project, Queensland School Curriculum Council gibi kuruluşlar 21. yüzyıl ile birlikte bi-

lim okuryazarlığının karar alma, analiz, sentez, değerlendirme gibi becerilerin yanı sıra etik ve sosyobilimsel 

konuları (socioscientific issues -SSI) da içerir şekilde ele almıştır (Zeidler, 2001). 1970’lerin sonlarından itibaren 

fen eğitimi alanında çalışan araştırmacıların ele almaya başladıkları bilim, teknoloji ve toplum anlayışı (Zeidler, 

Sadler, Simmons ve Howes, 2005) her ülkenin öğretim programlarında farklı şekilde yansıtılmaktadır. Örneğin 

Kanada’da ve İsrail’de buna çevre boyutu da eklenerek bu boyut daha fazla vurgulanırken, İtalya’da sosyal ko-
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nulara bilimsel açıdan bakılması söz konusudur (Aikenhead, 2003). Öğrencilerin doğayı, ulusal vatandaşlığı ve 

aralarındaki ilişkiyi kavramalarının önemsendiği Norveç’te ise “Bilim-Teknoloji-Vatandaşlık” bir slogan haline 

gelmiştir (Aikenhead, 2002). Dolayısıyla da her ülkenin bilim, teknoloji ve toplum konusunda kendine özgü bir 

öyküsü olduğunun söylenmesi mümkündür. 

Eğitimin temel işlevlerinden birisi bilgi ve sorumluluk sahibi, toplumsal olaylarla ilgili ve bilimsel bilgiye 

ulaşma yollarını bilen vatandaşlar yetiştirmektir. Bilimin ne olduğunu, bilimin nasıl yapıldığını, bilimde hangi 

süreçlerin kullanıldığını ve bilimin temelinde yatan felsefi öğeleri ve değerleri bilen bilim okuryazarı bireyler 

yetiştirmeye odaklanan kaliteli bir fen eğitimi ise toplumun ihtiyaç duyduğu vatandaşlık kavramının en önem-

li belirleyicisi konumundadır. Bu nedenle fen öğretimi ve vatandaşlık öğretimi arasında karşılıklı-destekleyici 

ilişkilere dayanan bağlar bulunmaktadır. Dolayısıyla, temel vizyonu araştıran-sorgulayan, eleştirel düşünebilen, 

problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenen bireylerin yetişmesi olan (MEB, 2005a) 

Fen ve Teknoloji dersi ile yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağ-

lam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgi-

yi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış bireylerin yetiştirilmesini hedefl eyen (MEB, 2005b) Sosyal Bilgiler 

dersi arasındaki ilişki kaçınılmazdır. 

2005-2006 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ilköğretim programları birçok çalışmada (Se-

menderoğlu ve Gülersoy, 2005; Gömleksiz ve Bulut, 2007; Tanrıverdi, 2009) farklı boyutları ile değerlendirilmiş-

tir. Bununla birlikte öğretim programlarının milli eğitimimiz temel amacını yansıtan bilim, teknoloji ve toplum 

yaklaşımı açısından değerlendirilmesini içeren çalışmalara rastlanılmamaktadır. Bu çalışmada, bilim, teknoloji 

ve toplum yaklaşımının paralel anlayışı yansıtan ilköğretim fen-teknoloji ve sosyal bilgiler programlarında nasıl 

ele alındığının araştırılması ve programlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların dikkate alınarak iki programın 

birbirlerinin destekleyicisi olacak şekilde revize edilmesi için öneriler verilmesi amaçlanmıştır. 

Tarama modelinde yapılandırılmış olan çalışmada, Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) tarafından gelişti-

rilmiş olan Bilim-Teknoloji-Toplum Hakkındaki Görüşler (VOSTS) adlı ankette yer alan boyutlardan yararlanılarak 

ilköğretim sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji öğretim programları incelenmiştir. Öğretim programların incelen-

mesinde temel alınan boyutlar bilim ve teknoloji, toplumun bilim ve teknoloji üzerindeki etkisi, bilim ve tekno-

lojinin toplum üzerindeki etkisi, bilim insanlarının özellikleri, bilimsel bilginin sosyal yapısı, teknolojinin sosyal 

yapısı ve bilimsel bilginin doğası olarak sıralanmaktadır.   

Elde edilen ilk sonuçlara göre, sosyal bilgiler öğretim programında bilim ve teknoloji, toplumun bilim ve 

teknoloji üzerindeki etkisi, bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisi, bilim insanlarının özellikleri, bilimsel 

bilginin sosyal yapısı, teknolojinin sosyal yapısı ve bilimsel bilginin doğası boyutlarına özellikle “Bilim, Teknoloji 

ve Toplum” öğrenme alanında yer verildiği görülmüştür. İlköğretim 4-5. sınıf öğrencileri bu öğrenme alanında; 

yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu; bilim ve teknolo-

jinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgiye ulaşmada teknolojiyi kullanma 

becerisi edinmektedir. Öte yandan, teknolojilerin günlük hayatları ile ilişkisini öğrenirken bazı teknolojik ürünle-

rin doğaya verdiği zararları tartışmakta; orijinal eserlerin yasalarla korunduğunu fark ederek akademik dürüstlük 

ilkelerini dikkate almaktadır. İlköğretim 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden ise sosyal bilimlerin alt disiplinlerinin de 

günlük ve toplumsal yaşam üzerindeki pratik bazı sonuç ve etkilerini kavrayarak 21. yüzyılda bilim ve teknoloji-

de bazı gelişmelerden hareketle gelecekteki yaşamla ilgili olarak ortaya çıkabilecek yeni konular hakkında fikir 

yürütmeleri istenmektedir. Telif hakları ve patentin bilimsel gelişmelerdeki etkisini tartışarak bilimsel çalışma ve 

birikimlerin yasalarla korunduğunu fark etmeleri sağlanmaktadır. Bu sınıf düzeylerinde öğrenciler tarih öncesi 

dönemlerde, ilk insanların basit aletleri yapmasıyla başlayan süreçte uygarlıkların bilim ve teknolojiye katkıları-

na örnekler vermekte, böylece bilim mirasının oluşum sürecini günümüze kadar özetleyerek yaratıcı, eleştirel ve 

bilimsel düşünce ile bilim ve teknolojideki gelişmeler arasındaki paralelliği fark etmektedirler.

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın temel yaklaşımında “bilgiyi üreten” ve “bilgiyi kullanan”ların çağımız-

da sahip olduğu üstünlüğe değinilerek bilimin önemine vurgu yapılmıştır. Bilgiyi öğrenmenin önemi göz ardı 

edilmemekle birlikte, öğrenciler bilgiyi problem çözmede, anlamlı ortamlarda eleştirel düşünmede ve yaratıcı 
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düşünmede kullanmasının gereğine işaret edilmiştir. Bunun yanı sıra, programda doğrudan verilecek beceriler 

arasında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma, problem çözme ve bilgi teknolojilerini kullanmanın 

yer aldığı görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretim programının değer boyutunda da bilimsellik bir değer olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Öğretim program aracılığı ile verilmesi gereken kavramlar arasında da bilim ve teknoloji 

bulunmaktadır. 

İlköğretim Fen ve Teknoloji programı ise “bilim ve teknoloji okuryazarlığı”nı temele almaktadır. Bilim ve 

teknoloji okuryazarlığı; bilimin ve teknolojinin doğasını anlama, anahtar fen kavramlarını bilme, bilimsel süreç 

becerilerini kullanabilme, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkilerini kavrayabilme, bilimsel ve teknik psikomotor 

beceriler geliştirme, bilimin özünü oluşturan değerler geliştirme ve fene ilişkin tutum ve değerlere sahip olma 

gibi yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Program temel fen kavramı ve ilkelerini içeren dört öğrenme alanı ve bu 

kavram ve ilkelerin kazandırılması sırasında beceri ve tutumların geliştirilmesi için ayrıca üç öğrenme alanından 

oluşmaktadır. Bu öğrenme alanlarından biri ise “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkileri”dir. Fen-Teknoloji-Toplum-

Çevre İlişkileri öğrenme alanı öğrencilerin, bilimin ve teknolojinin doğası; bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiler; 

bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimler ile ilgili kazanımları içermektedir (MEB, 2005a). 

Bu açıdan bakıldığında İlköğretim Fen ve Teknoloji programı, öğrencilerin bilim ve teknolojinin ortak özellikleri 

olmasına rağmen amaçlarının farklı olduğunu, bilimsel bilginin içinde bulunduğu toplumun kültürel ve sosyal 

değerlerinden etkilenirken teknolojinin toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiğini, bilimdeki gelişmelerin tek-

nolojideki gelişmelerin ve yine teknolojideki ilerlemelerin yeni bilimsel araştırmaların önünü açtığını, bu ilerle-

melerin asıl sürükleyicisinin birey ve toplum olduğunu anlamasına ilişkin kazanımlarla donatılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre her iki öğretim programının da “Bilim-Teknoloji-Toplum” yaklaşımı temel öğ-

renme alanı olarak programın temeline aldığı ve önemsediği görülmektedir. Araştırmada ele alınan bilim ve 

teknoloji, toplumun bilim ve teknoloji üzerindeki etkisi, bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisi, bilim 

insanlarının özellikleri, bilimsel bilginin sosyal yapısı, teknolojinin sosyal yapısı ve bilimsel bilginin doğası boyut-

ları açısından değerlendirildiğinde, Fen ve Teknoloji öğretim programının bu boyutların tamamını yansıtacak 

şekilde organize edildiği görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretim programı ise, toplumun bilim ve teknoloji üze-

rindeki etkisi, bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisi ve teknolojinin sosyal yapısı boyutlarına daha fazla 

vurgu içerirken bilimsel bilginin doğası ve bilim insanlarının özellikleri hakkında daha az kazanıma sahiptir. Bu 

nedenle Sosyal bilgiler öğretim programının Teknoloji-Toplum ilişkisini daha iyi vurguladığı söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Bilim, teknoloji ve toplum, sosyal bilgiler öğretim programı, fen ve teknoloji öğretim 

programı
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Bir Değerlendirme Çalışması 

Rahime ÇOBANOĞLU, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, rahime@metu.edu.tr

Özet

Türkiye’de 2005 yılında başlatılan eğitim reformu hareketinin bir sonucu olarak okul öncesi eğitim progra-

mı 2006 yılında yenilenmiştir. Yapısalcı yaklaşıma göre 36-72 aylık çocuklar için ortak hazırlanmış olan bu prog-

ramda, esneklik, çocuk merkezli eğitim, problem çözme becerileri, yaratıcılık ve aile katılımı gibi unsurlar ön 

plana çıkartılmış ve çocukların konulardan bağımsız olarak bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal, dil ve öz bakım 

becerileri alanlarında gelişimi hedefl enmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2006). Uygulamaya konulmasının ardından 

altı yıl geçmesine rağmen bu programın etkinliği hakkında alan yazının sınırlı bilgi sunduğu düşünülmektedir. 

Var olan çalışmalar çoğunlukla araştırma tabanlı olup daha çok süreç boyutunda programın uygulanmasına 

yönelik geri bildirim sağlamaktadır (örneğin; Baştürk & Işıkoğlu, 2008; Düşek, 2008; Erden, 2010, Gol-Guven, 

2009; Kandır, Özbey, & İnal; Özgül, 2011; Uzun, 2007). Alan yazındaki sınırlılıklar göz önünde bulundurularak bu 

çalışmada, geniş kapsamlı bir değerlendirme ile mevcut okul öncesi eğitim programının zayıf ve güçlü yönleri-

nin ortaya çıkarılması ve okul öncesi eğitim alanında yapılacak gelecek program geliştirme çalışmalarına katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, Stuffl  ebeam’in değerlendirme modeli kullanılarak eğitim 

programı bağlam, girdi, süreç ve sonuç boyutlarında değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım ile program değerlendir-

mesi yapılırken genel olarak ne yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği, nasıl yapıldığı ve ne gibi sonuçlar 

elde edildiği değerlendirilmektedir (Stuffl  ebeam, 1971). 

Bu çalışmada, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına cevap verebilirlik ve programda ifade ediliş biçimi kri-

terlerine göre program amaçlarının uygunluğu bağlam boyutunda; çocukların gelişimsel özelliklerine cevap 

verebilirlik ve mevcut koşullarda uygulanabilirlik kriterlerine göre program ilkelerinin uygunluğu girdi boyu-

tunda; programda önerilen temel etkinlik ve ilkelerin ne derece uygulandığı süreç boyutunda; ve çocukların ne 

kadarının programın amaçlarına ulaştığı ve okul öncesi eğitimin çocukların gelişimine yaptığı katkı sonuç bo-

yutunda değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tarama ve olgu bilim deseni birlikte kullanılarak veri toplama sürecinde 

bağlam, girdi, süreç ve sonuç boyutlarını içeren öğretmen anketi (n = 25) ve sadece sonuç boyutunu içeren veli 

anketi uygulanmış (n = 135) ve ayrıca okul öncesi öğretmenleri (n = 6) ve okul öncesi eğitim alanında çalışan 

araştırmacılar (n = 3) ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Anketler betimsel istatistikler ile görüşmeler 

ise temalar bulunarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak mevcut programın bazı güçlü ve geliş-

tirmesi gereken zayıf yönlerine ışık tutmuştur. 

Bağlam değerlendirilmesinde, program amaçlarının okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel ihtiyaçla-

rına cevap verebilir nitelikte ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmiş olduğu ortaya konulmuştur. Mevcut program 

kapsam olarak yeterli bulunmuş olsa da kendine güven, yaratıcılık, iç disiplin, öz denetim, olumlu sosyal dav-

ranışlar, problem çözme becerileri ve öğrenmeye isteklilik gibi alanlara program hedefl erinde öncelikli olarak 

odaklanılması gerektiği saptanmıştır. Bu sonuca paralel olarak, bilginin aktarımından ziyade çocukların hayatla-

rında kalıcı fark yaratacak ve onların sonraki başarılarına zemin oluşturacak kritik tutum ve becerilerin gelişimi 

için sağlam bir temel oluşturulmasının okul öncesi eğitimin asil görevi olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca bireysel ve bölgesel farklılıklardan doğan ihtiyaçların giderilebilmesi ve kazanımların zorluk seviyesinin 

esnek bir şekilde ayarlanabilmesi için amaçların daha ucu açık bir yapıda ifade edilmesine yönelik bir ihtiyaç 

tespit edilmiştir. 

Girdi değerlendirilmesinde, programın temel ilkeleri teorik olarak okul öncesi eğitim için uygun görülse 

de bu ilkelerin pratikte istenildiği şekilde uygulanmasını mevcut sınıf ve okul koşullarının tehdit ettiği belirlen-

miştir. Mevcut koşullar eğitim uygulamalarının destekleyicileri olarak değil baş edilmesi gereken engeller olarak 

görülmektedirler. Bu durum, programın geliştirilmesinde temel ilkeler belirlenirken uygulanabilirlik açısından 

sistem yeterliklerinin göz ardı edildiği görüşünü desteklemektedir. Ayrıca, program ilkeleri konusunda görüş 
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birliği olsa da, bu ilkelerin nasıl uygulanması gerektiği konusunda programın öğretmenlere yeterince rehberlik 

sağlamadığı bulgusuna rastlanmıştır. Bu bulgudan programın ilke ve yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin öğ-

retmen yeterliklerinin artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Süreç değerlendirmesinde, her ne kadar öğretmenler programda belirtilen etkinlikleri ve temel prensip-

leri sıklıkla uyguladıklarını raporlasalar da, mevcut koşulların ve öğretmen yeterliklerinin izin verdiği ölçüde bu 

programın okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanabildiği sonucuna varılmıştır. Bu durum, uygulama süre-

cinde programın istenmeyen biçimde değişikliğe uğrayabileceğine ve dolayısıyla program çıktılarının etkilene-

bileceğini işaret etmektedir. Okul ve sınıfl arda materyal ve ekipman eksikliği, kalabalık sınıf mevcudu, yardımcı 

personel eksikliği, bürokratik iş yükü ve çalışma kitaplarının kullanımının yasaklanması gibi faktörlerin okul ön-

cesi eğitim programının uygulanmasını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Özellikle aile katılım etkinlikleri, 

oyun temelli etkinlikler, fen etkinlikleri, drama etkinlikleri, çocuklarda bağımsız davranış geliştirme etkinlikleri, 

alan gezileri ve dış mekân etkinlikleri gibi daha yenilikçi etkinliklerin sınıfl arda göreceli olarak daha az uygulanı-

yor olması okul öncesi eğitimin daha geleneksel bir çerçevede öğrencilere sunulduğu izlenimini yaratmaktadır.  

Sonuç değerlendirmesinde, uygulamada yaşanan problemlere rağmen çocukların tamamının olmasa bile 

çoğunun programın amaçlarını kazandıkları öğretmen ve veli görüşleriyle belirlenmiştir. Öğretmenlere göre 

nesne grafiği hazırlayabilme ve velilere göre sanat eselerinin estetik özeliklerini fark edebilme diğerlerine göre 

daha zor edinilen kazanımlardır. Öğretmenler, okul öncesi eğitimin özellikle olumlu sosyal davranışların kaza-

nılmasında, okul kurallarının öğrenilmesinde, okul ortamına alışılmasında, küçük motor becerilerinin, bağımsız 

davranışların ve öz bakım becerilerinin edinilmesinde çocuklara katkı sağladığını belirtmişlerdir. Velilere göre 

ise bu katkı en çok öz bakım becerileri alanındadır. Veli ve öğretmen görüşlerindeki program sonuçlarına yöne-

lik farklılıkların, okul öncesi eğitimin çocukların eğitimine sağladığı katkının çocukların normal gelişiminden ve 

aile eğitiminden bağımsız olarak sorgulanmasının güçlüğünden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tüm bu bulgular doğrultusunda özellikle çocukların yaşamında daha kalıcı etkiye sahip olduğu düşünülen 

beceri ve tutumların geliştirilmesinin programda hedefl enmesi önerilebilir. Uygulamada esnekliğe ve farklılaş-

maya fırsat tanınması için program amaç ve kazanımlarının daha genel bir çerçevede belirlenmesi düşünüle-

bilir. Okul öncesi eğitim alanında kabul gören ve programda benimsenmiş temel ilkelerinin istenildiği şekilde 

uygulanabilmesi için mevcut sınıf ve okul koşullarının ve de öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi önemli bir 

gereklilik olarak görülmektedir. Eğitim programında program ilke ve yöntemlerine ilişkin teorik açıklamaların 

yanı sıra uygulamaya yönelik önerilerde bulunulması ve öğretmenlerin daha çok problem yaşadıkları fen, drama 

ve aile katılımı gibi etkinlikler konusunda hizmet içi eğitime alınması program etkinliğinin artırılması için önemli 

adımlar olarak görülebilir. 

Gelecek değerlendirme çalışmalarında okul öncesi eğitimin çocuklar üzerindeki gerçek etkisinin belirlene-

bilmesi için boylamsal olarak çocukların gelişimindeki değişimin takip edilmesi önerilmektedir. Özelikle hangi 

çocukların bu amaçları edinemediğinin bilinmesi bu çocuklar için erken müdahale programlarının geliştirilme-

sini sağlayabilir. Ayrıca, programın istenildiği şekilde uygulanabilmesi için gerekli ön koşulların belirlenmesine 

katkı sağlayacak çalışmalar yürütülmelidir. Daha geniş ve rastgele seçilmiş örneklemlerle ve gözlem boyutunun 

eklendiği değerlendirme çalışmalarının yapılmasının okul öncesi eğitimde kalitenin yükselmesine katkı sağla-

yacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarının, öğretmen anketinde küçük bir örneklem kullanılması ve 

tüm katılımcıların kolay ulaşılabilirlik yöntemi ile seçilmiş olası nedeniyle genellenebilirlik açısından dikkatle 

yorumlanması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim programı, program değerlendirmesi, CIPP değerlendirme modeli
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Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde İlköğretim 

5.Sınıf Öğrencilerinin Erişilerine Etkisi

Serkan DEMİR

Yıldız Teknik Üniversitesi, seko1978@yahoo.com

Mehmet GÜROL

Yıldız Teknik Üniversitesi, mgurol@yildiz.edu.tr

Özet

Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını etkileyen etmenler konusunda yapılan birçok araştırmada; öğrenme 

ortamı ve bireysel farklılıklar olmak üzere iki başlık altında sıralanan etmenlerin etkili olduğu ortaya konulmuş-

tur. İlgili literatür incelendiğinde, öğretmenin öğrenciye karşı olan tutumu, derste kullanılan yöntem ve teknik-

ler, öğrencilerin öğrenilecek malzemeye karşı ilgi ve hazır bulunuşluk düzeyi, kontrol denetim odağı, önbilgileri, 

öğrenme stratejileri, çoklu zeka gibi bireysel farklılıkları öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler arasında yer 

almaktadır ( Allen,1997; Bahar & Bilgin, 2002; Collison, 2000; Dart, Burnett & Purdie,2000; Dunn, Giggs & Price 

1993; Heacox, 2002; Kuzgun ve Deryakulu,2004; Postlethwaite,1993; Tomlinson 2005, 2001; McTigha, 2006).

Sınıfl arda çok farklı özelliklere sahip öğrenciler bir arada öğrenim görmektedirler. Her bir öğrencinin sınıfa 

getirdiği farklı öğrenme alışkanlıkları ve stratejileri, farklı bilgi/beceri düzeyleri, farklı güdülenme seviyeleri ve 

farklı kişilik özellikleri bulunmaktadır. Bu farklılıkların varlığını kabul eden bir öğretmen, daha etkili bir şekilde, 

mümkün olduğunca fazla öğrencisine ulaşarak, öğretimini farklılaştırır. Bu noktada öğretmen ne kadar yüksek 

kaliteli bir öğretim programı uygularsa uygulasın öğrencilerin farklılıklarını göz ardı ediyorsa tüm öğrenciler için 

etkili öğrenmenin gerçekleşmesi mümkün değildir (Tomlinson, 2001,4).

Öğrenme sürecinde etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması ve öğrenenlerin bireysel farklılıklarına yö-

nelik etkinliklerin düzenlenmesi için yeni yaklaşımlara uygun öğretim yöntemlerinin kullanılması gerekmekte-

dir. Fer (2007, 93) günümüzde eğitim kurumlarının işlevinin, öğrencilere bilgiye ulaşma, edindiği bilgiyi sorgu-

lama, yorumlama, kullanma ve anlamlandırma gibi nitelikleri edinme süreci olduğunu, dolayısıyla söz konusu 

bu niteliklere uygun olarak, öğrencilere mevcut yaşantılarından yola çıkarak, yapılandırmacı anlayışa uygun 

öğrenme olanağı verecek yöntem ve tekniklerin kullanımının önem kazandığını belirtmektedir. 

Yapılandırmacı anlayışına uygun olmakla beraber sınıfl ardaki öğrenci çeşitliliğine dayanarak çeşitliliğin arttı-

rılmasını savunan yaklaşımlarından birisi de farklılaştırılmış öğretimdir. Farklılaştırılmış öğretim öğrencilerin önbil-

gi, ilgi, öğrenme stilleri gibi farklı bireysel özelliklerini kabul eden, bu özelliklere uygun tasarımlar geliştirerek her 

bireye başarılı olma fırsatı tanıyan ve öğrenme sürecinde öğrencilerin problem çözme, iletişim kurma, bilgiyi algı-

lama ve bilgiyi işleme becerilerini geliştirmeyi sağlayan bir öğretim yöntemidir (Heacox, 2002,5; Oliva, 2005, 367).

Farklılaştırılmış öğretim, en basit şekliyle, öğrenenler arasındaki farklılıklara cevap vermek için öğretmen 

tarafından gösterilen farklılaştırma çabalarıdır. Öğretmenler sınıfl arında dört temel öğeyi farklılaştırabilirler 

(Tomlinson, 2002, 2).

• İçerik (öğrencilerin neyi öğrenme ihtiyaçları olduğu yada bilgiye nasıl ulaşacakları)

• Süreç (öğrencilerin içeriği kavramak için yapacakları eylemler)

• Ürünler ve Değerlendirme (öğrencilerin bir ünitede öğrendiklerini tekrar uygulama ve geliştirme ya-

pacakları projeler oluşturma ve bunları değerlendirme)

• Öğrenme ortamı (sınıfın çalışma düzeni, sınıftaki duygusal ortam)

Farklılaştırılmış öğretimin uygulamaya geçmesini sağlayan, katlı öğretim, merkezler ve istasyonlar olmak 

üzere üç temel yöntemi bulunmaktadır. Katlı öğretimin temel amacı öğrencilerin aynı kazanımlara ulaşmasını 

amaçlarken, öğretmenlerin içerik, süreç ve ürünü esnek bir şekilde planlamalarına imkan sağlayan, öğrencileri 

seviyelerine göre katlara yerleştirdiği anlayışına dayanan bir yöntemdir. Başka bir deyişle, öğrencilerin kendi 

hızlarına ve seviyelerine uygun bir şekilde hedefl enen kazanımlara ulaşmaları sağlanır (Richards, Omdal, 2007). 
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İstasyon yöntemi ise farklı hazırbulunuşluk seviyelerine sahip öğrencilerin farklı görevleri gerçekleştirerek be-

lirlenen kazanımlara ulaşmasını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, bu merkezlerde daha önceden seviyelerine 

uygun olarak belirlenmiş etkinlikleri yaparak hedefl ere ulaşmaya çalışırlar.

 İstasyon ve Katlı Öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkiyeceği fikri 

bu araştırmada farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin uygulanmasının temel sebebi olarak belirlenmiştir. Bu 

çerçevede araştırmada İlköğretim 5.sınıf fen ve teknoloji dersinde farklılaştırılmış öğretim yöntemleri uygulanan 

öğrencilerin erişilerine etkisini nedir? sorusuna cevap aranmaktadır. 

Bu araştırma ile İlköğretim 5.sınıf Fen ve Teknoloji dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin uygu-

lanmasının, farklı hazırbulunuşluk düzeylerindeki öğrencilerin erişileri, üzerindeki etkisi sınanmıştır. Araştırma-

da; deneme modellerinden “kontrol gruplu öntest-sontest” modeli kullanılmıştır.

Araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Beşiktaş Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Ka-

ğıthane Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 5.sınıfl ar ile gerçekleştirilmiştir. Beşiktaş Cumhuriyet 

İlköğretim Okulu 5/A sınıfı öğrencileri deney I grubunu, aynı okuldan 5/B sınıfı ise Kontrol I grubu olarak belir-

lenmiştir. Kağıthane Cumhuriyet İlköğretim Okulu 5/F sınıfı öğrencileri deney II grubunu, aynı okuldan 5/D sınıfı 

ise Kontrol II grubu olarak belirlenmiştir.

Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu ve 45 maddelik akademik başarı testi ile elde edilmiştir. Akademik 

başarı testinin testin güvenilirliği Cronbach Alfa:  0,90 bulunmuştur. Bu da ölçeğin güvenilir olduğunu kanıtla-

maktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerden, Kişisel Bilgi Formu ve Akademik Başarı Testi ile elde edilen verilerin 

tümü SPSS 17.0 programı ile analize tabi tutulmuştur. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin araştırma için 

uygunluğunu incelemek üzere, öğrencilerin başarı ön-testinden aldıkları puanların anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadıkları tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Araştırmanın denencesi, tek bağımlı değiş-

ken ve tek ortak değişken içerdiğinden ortak değişkenli varyans analizi (ANCOVA)  ile sınanmıştır. 

Çalışma kapsamında; “İstasyon ve Katlı öğretim yöntemi uygulanan öğrencilerin başarı son-test puanları, 

geleneksel öğretim yöntemi uygulanan öğrencilerin puanlarında anlamlı bir şekilde daha yüksektir” denencesi 

ispatlanmıştır. Bir başka deyişle; gerçekleştirilen denel işlem; öğrencilerin akademik başarıları üzerinde deney 

grubu lehine anlamlı bir farklılık yaratmıştır. Ayrıca İstasyon ve Katlı Öğretim yöntemleri uygulanan öğrencilerin 

başarı son-test puanları arasında ise anlamlı bir fark olmadığı da tespit edilmiştir. 

Farklılaştırılmış öğretimin akademik başarı üzerine etkisini araştıran araştırmalarda da benzer sonuçlara 

ulaşıldığı görülmektedir. Wood (2006), aralarında farklılaştırılmış öğretimin de bulunduğu işbirlikli öğrenme, 

bilgisayar destekli öğretim gibi öğretim yöntemlerin kullanıldığı bir matematik programının öğrencilerin stan-

dart başarı testlerinde aldıkları sonuçları ne yönde etkilediği üzerine yaptığı deneysel çalışmada, öğrencilerin 

programı aldıktan sonra standart başarı testlerinde daha başarılı olduklarını tespit etmiştir. Yabaş (2008) tarafın-

dan yapılan araştırmada, farklılaştırılmış öğretim tasarımını merkeze alarak, bu tasarımın öğrencilerin akademik 

başarıları, bilişüstü becerileri ve özyeterlik algıları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonu-

cunda, farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin akademik başarıları, özyeterlik algıları ve bilişüstü be-

cerileri üzerinde olumlu etkisi olduğu ispatlanmıştır. Buna ek olarak Springer ve diğerleri (2007) farklılaştırılmış 

öğretim yöntemini uyguladıkları deneysel çalışmalarında bu yöntemin geleneksel yöntemlere göre öğrencile-

rin standart başarı testlerinden aldıkları puanları arttırdığı yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Avcı ve ark. (2009) 

tarafından 6. sınıfl ar üzerinde yapılan çalışmada, farklılaştırılmış öğretim, istasyon ve ilgi merkezleri stratejile-

rinin öğrenciler üzerindeki (bilişsel ve duyuşsal) etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında yapılan uygulama 

sonucuna göre, öğrencilerin akademik başarılarında artış olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, araştırma kapsamında ulaşılan veriler, ilgili literatür doğrultusunda değerlendirildiğinde 

farklılaştırılmış öğretime dayalı öğretim tasarımlarının öğrencilerin erişileri üzerinde etkili bir değişken olduğu-

nu destekleyen bir bulgu olarak yorumlanabilir.

Anahtar Sözcükler: Farklılaştırılmış Öğretim, Katlı Öğretim, İstasyon
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CIPP Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
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Özet

Dünyadaki küreselleşmenin bir yansıması olarak sürekli hız kazanan yenilikler, ortaya çıkan farklı ihtiyaçlar 

ve eğitim sistemimizde günümüze kadar süregelen problemler eğitimin kalitesinin yükseltilmesini gerektir-

mektedir (Gedikoğlu, 2005). Dünyadaki değişimi takip edebilmek ve istendik özelliklere sahip bireyler yetişti-

rebilmek için eğitim sistemleri düzenli olarak değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Birçok öğretim programı gibi 

ilköğretim matematik dersi öğretim programı da bu çerçevede çoğu kez değiştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası 

sınavlarda matematik dersi öğrenci başarısının düşük olması da bu süreci hızlandırmıştır (Duru ve Korkmaz, 

2010). Sonuç olarak davranışçılık felsefesi terk edilerek yapılandırmacılık felsefesi doğrultusunda yeni bir ilköğ-

retim matematik programı hazırlanmış ve 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konulmuştur (Baki ve Gökçek, 

2005; MEB, 2005). Yeni program, ulusal ve uluslar arası matematik araştırmalarının sonuçları, gelişmiş ülkelerin 

matematik programları ve Türkiye’deki matematik eğitimi konusundaki tecrübeler göz önünde bulundurularak 

hazırlanmıştır (MEB, 2005). Fakat uygulama sürecindeki faktörler, programı gereklerini yerine getirmede öğret-

menlerin yetersiz kalması gibi birçok sebepten dolayı yazılı program ile uygulanan program paralellik göster-

memekte ve geribildirim sağlanabilmesi için programın değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Şan ve 

Şan, 2010). Program değerlendirme, program geliştirme sürecinin son ve tamamlayıcı halkası olarak programın 

etkililiği hakkında karar verme sürecidir (Demirel, 2010; Ertürk, 1982). Program değerlendirme süreci, sonuçların 

program tasarımına yansıtılması ve aksaklıkların giderilmesi açısından program geliştirme ve uygulama süreç-

leri kadar önemlidir (Gözütok, 2001).

Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim dördüncü sınıf matematik programının Stuffl  ebeam tarafından ge-

liştirilen CIPP program değerlendirme modelinin (Fitzpatrick, Sanders ve Worthen, 2004; Gredler, 1996; Hunkins 

ve Ornstein, 2004)  girdi ve süreç ögeleri kapsamında değerlendirilmesidir. 

Bu çalışmada nitel araştırma teknikleri temel alınmıştır. Araştırma, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan 3 

okul ve Polatlı ilçesinde yer alan 1 okuldaki toplam 7 ilköğretim dördüncü sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçek-

leştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve 

gözlem yöntemi kullanılmıştır. Veriler betimsel çözümleme tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırma sonuçları girdi değerlendirme ögesi açısından öğretmenlerin genellikle eğitim fakültesi mezunu 

ve lisans eğitimi düzeyinde olduklarını göstermiştir. Çoğu öğretmen merkezî bölge okulunda görev yaptıkları 

için kendilerine hizmet içi eğitim fırsatının sunulmadığını belirtmiştir. Hizmet içi eğitim alan öğretmenler ise 

eğitimlerde uygulamaya yer verilmemesinden dolayı hizmet içi eğitimi etkili bulmamışlardır. Bazı öğretmenler, 

programın kazanımlarının anlaşılır olmadığını ve özellikle kesirler, ölçme ve geometri kazanımlarının öğrenci-

lerin seviyesine uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Kazanımların sayıca çok olması derse ayrılan sürenin yeter-

sizliği problemine yol açmaktadır. Eski programa kıyasla, uygulamadaki programın içerik açısından hafifl etildiği 

belirtilmiştir. Bununla beraber içeriğin ülke genelinde yürütülen sınavların içeriği ile uyumlu olmadığı ve ye-

tersiz kaldığı anlaşılmıştır. Ayrıca içeriğin uygun bir şekilde düzenlenmediği belirtilmiştir. Araştırma sonuçları 

süreç değerlendirme ögesi açısından ise öğretmenlerin ders öncesinde dersi planlama etkinlikleri açısından 

çoğunlukla materyal hazırladıklarını göstermiştir. Bununla beraber, öğretmenler dersin planlanması sırasında 

yapılandırmacılık felsefesini göz önünde bulundurmaktadırlar. Derslerde ortaya çıkan problemlerin en önemli 

sebepleri kazanımlar için ayrılan sürenin az ve öğretim materyallerinin sınırlı olmasıdır. Çoğu öğretim yöntemin-

den haberdar olmalarına rağmen öğrencilerin farklı yöntemlerle uygulanan aktiviteleri oyun olarak algılaması, 

sınıf mevcudu, yerleşim düzeni, süre sınırlılığı ve materyal eksikliği gibi sebeplerden dolayı öğretmenlerin öğ-

retim tekniklerinde çeşitliliğe gitmedikleri gözlenmiştir. Matematik derslerinde en çok kullanılan tekniklerin ise 

anlatım ve soru-cevap teknikleri olduğu anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak öğrencilerden beklenenin, öğretmenin 



404

Bildiri Özetleri

yönlendirmesi ışığında verilen yönergeleri uygulamak olduğu görülmüştür. Öğretmenler çoğunlukla soru ve 

örnekler yoluyla geçmiş öğrenmeleri hatırlatarak derse başlamakta, ders kitabını takip ederek konuyu işlemeye 

devam etmişlerdir. Sınıfl arda, rahat bir öğrenme ortamı olduğu ve öğrenciler arasında ya da öğrenciler ile öğret-

menler arasında kolaylıkla iletişim kurulabildiği görülmüştür. Öğretmenlerin, öğretimin kalitesi açısından ödül, 

pekiştireç, ceza, dönüt ve düzeltme kullanımına yer verdikleri anlaşılmıştır. Matematik derslerinde en çok kulla-

nılan materyallerin ders kitabı ve yardımcı kitaplar, çalışma yaprakları, geometrik şekiller, cetvel, açıölçer ve kesir 

takımları olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin, programda yer alan ölçme ve değerlendirme konusundaki 

açıklamaları yeterli bulmadıkları ve genellikle de pratiklik kazanma ve müfettişlere belge sunma kaygısıyla kısa 

cevaplı sorular, gözlem, çoktan seçmeli sorular, performans değerlendirme, proje, sözlü sınavlar ve ev ödevleri 

aracılığıyla değerlendirme yaptıkları anlaşılmıştır. Son olarak, öğretmenler, tamamlandıktan sonra öğrenciler 

tarafından önemsenmediği için öğrenci ürün dosyasına karşı çıkmışlardır.

 Programların geliştirilmesi, eksik ve aksayan yanların düzeltilmesi için program değerlendirme çalış-

maları büyük bir öneme sahiptir. Değerlendirme sonuçlarına göre, düzenlenen hizmet içi eğitimler öğretmenler 

tarafından etkili bulunmadığından hizmet içi eğitimlerin kalitesi uygulamaya da yer vererek artırılmalıdır. Kırsal 

bölgelerin yanı sıra merkezî bölgelerde görev yapan öğretmenlere de hizmet içi eğitim fırsatı sunulmalıdır. Ka-

zanımlar sayıca fazla olduğu için öğrenci seviyesine uygun olmayan kazanımlar gözden geçirilmelidir. Ayrıca 

matematik derslerine ayrılan süre artırılmalıdır. Açık ve anlaşılır olmayan kazanımlar incelenmeli ve daha anla-

şılır bir ifadeyle yazılmalıdır. İçerik, konuların günlük hayattaki yeri ve öğrencilerin dönem başındaki motivas-

yonları dikkate alınarak sırayla sayılar, ölçme, geometri ve veri öğrenme alanları şeklinde düzenlenebilir. İçerik, 

hem kuramsal bilgiyi hem de uygulamayı kapsamalı ve ülke genelinde uygulanan sınavların içeriği ile uyum-

lu olmalıdır. Bütün okullarda programın geliştirildiği şekilde uygulanabilmesi için gerekli araç-gereçler temin 

edilmelidir. Programın ölçme-değerlendirme kısmındaki açıklamalar öğretmenlerce yetersiz bulunduğundan 

açıklamalar detaylandırılmalı ve ölçme-değerlendirme tekniklerindeki örnekler sayıca artırılmalıdır. Sınıfl ardaki 

öğrenci sayısının uygunluğu, sınıfl arın fiziksel koşullarının düzeltilmesi, öğrenciler arasındaki etkileşimi artıra-

cak bir oturma düzeni oluşturulması, öğretmenlerin geçmişten gelen ve deneyimleri doğrultusunda edindikleri 

davranışları bırakıp yeni öğretim felsefelerine uyum sağlamaları da programın etkili bir şekilde uygulanabilme-

sini etkileyen önemli faktörlerdir.

Anahtar Sözcükler: CIPP program değerlendirme modeli, İlköğretim dördüncü sınıf matematik programı.
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Özet

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme; 

kültürel değerleri bireye kazandırma ya da kişinin toplum davranışlarına, ahlak ve estetik ölçülerine, inanış ve 

yaşama anlayışına yardım eden bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bilgi toplumu, bireylerin birçok niteliğe sa-

hip olmalarını gerektirmektedir. Bu nitelikler arasında araştırma yapabilme, sorun çözebilme, yaratıcı düşünme, 

eleştirel düşünme gibi çeşitli düşünme yollarını bilme ve uygulayabilme yer almaktadır. Eğitimin bu niteliklere 

sahip bireyleri yetiştirebilmesi öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde daha etkin olmalarıyla olanaklıdır. Bu 

da öğretimin farklı öğrenme stiline sahip öğrencilere uyumunun sağlanmasını gerektirmektedir. Öğretim strate-

jilerinden biri olan ödevler, bilgi ve beceri kazandırma ve bunların kalıcılığını sağlama yollarının en etkililerinden 

biridir. Yenilenen ilköğretim müfredatının çağdaş bir eğitim anlayışına uygun hazırlandığı, farklı bölümlerinin 

birbiriyle tutarlı olduğu, öğrenme alanlarının belirginleştirilerek derslerin birbiriyle ilişkilendirildiği, yapılandır-

macı yaklaşımın ilkelerine uygun olarak hazırlandığı, öğrenciyi ezberden uzaklaştıran, eğitim etkinliklerini daha 

eğlenceli hale getiren ve öğrencilerin sosyal gelişimlerinin hızlandırıldığı belirtilmektedir. Ayrıca öğrenme ve 

öğretme süreci, yapılandırmacı yaklaşıma göre ele alınarak bilginin yapılandırılması, uygulanması ve değer-

lendirilmesi aşamalarına önem verildiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda öğretme ve öğrenme stratejilerin 

öğretmen merkezli bir yapıdan öğrenci merkezli bir yapıya doğru yöneldiği, değerlendirme ile ilgili anlayışın 

da bu değişime uygun biçimde yapılandırıldığı görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı bu doğrultuda performans 

ödevi/görevi uygulamasına yer vermiştir. Performans görevleri, öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölç-

mek amacıyla kullanılmakta, öğrencinin hayatındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip 

olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermektedir. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4.madde-

sinin (ö) bendinde performans görevi programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu 

anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki bece-

rilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen 

rehberliğinde yaptırılan görevleri kapsamaktadır. 

Bazı araştırmalara göre, yeni ilköğretim programında önerilen proje ve performans ödevlerinin öğrenciler 

yerine aileler tarafından yapılması ya da öğrencilerin internetten indirerek getirmeleri sebebiyle gerçek amacına 

ulaşmadığı ileri sürülmektedir. Bu durum, öğrencilerin bu ödevlere ilişkin gerçek performanslarının ölçülmedi-

ğine işaret etmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin, öğrencilerin proje çalışmalarını sınıfta sunmalarını sağlamak için 

zaman sıkıntısı yaşadıkları, öğrencilerin ödevlerini ailelerinin yapması o ödevin öğrenci seviyesinin üzerinde 

olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, proje ve performans ödevlerinin öğrencilerin düzeyine uygun ve 

yerel olanaklara göre yapılabilecek nitelikte hazırlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre, öğrencilerin, 

proje ve performans ödevlerinin her aşamasında yaptıklarını getirip, neyi nasıl yaptığını arkadaşları ve öğretme-

niyle paylaşmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğretmen ödevlerin tamamlanıp tamamlanmadığına dair öğrenciye 

geri bildirim vererek gerekli düzeltmeleri yapmalıdır. Öğretmenlerin öğrencilerin proje ve performans ödevleri-

nin sunumunu yapabilmeleri için ders esnasında zaman ayırmaları gerekmektedir. Açıklamalar doğrultusunda, 

proje ve performans ödevlerinin öğrencilerin düzeyine uygun olarak planlamadığı anlaşılmaktadır. Diğer bazı 

araştırmalara göre ise velilerin performans görevlerine karşı büyük oranda olumlu bir tutum içerisinde oldukları 
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görülmektedir. Veliler performans görevlerinin, çocuklarının eğitimleri için gerekli ve önemli olduğunu belirt-

mekte, çocuklarının sosyal gelişimlerine önemli katkılarının olduğunu ve öğrenciler ve kendileri için yararlı bir 

uygulama olduğunu düşünmektedirler 

Sonuç olarak proje ve performans ödevlerinin öğrenci başarısına katkı sağladığı, bilgi teknolojisinin ge-

lişmesi ve internetin yaygınlaşması ile ödev uygulamalarını arasında yakın ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

sebeple öğrencilere ne sıklıkta ve ne kadar ödev verileceği, nasıl değerlendirileceği, öğrenciye ödev konusunda 

nasıl geriye dönüt verileceği cevap bekleyen sorulardır. Eğitimde yeni programa yönelik performans görevleri 

ve diğer ölçme değerlendirme metotlarının önemi göz önünde bulundurulduğunda bu özelliklerin ölçülmesine 

ilişkin ölçeklerin geliştirilmesi ve bu özelliklerin doğru olarak ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerine göre proje ve performans ödevlerinin öğretmen, öğrenci ve 

veli tarafından algılanış biçimleri ile uygulama sürecinde meydana gelen güçlüklerin neler olduğunu ortaya 

koymaktır.

Bu araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması tekniğiyle toplanmış ve doküman 

analizi yapılmıştır. Böylece insanların sosyal dünyalarını anlayabilmek için günlük yaşamda kullandıkları yapıla-

rın ve ilişkilerin çözümlenmesi ve yazılı metinlerde saklı olan anlamların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Düzce ili Akçakoca ilçesinde çalışan sınıf öğretmenlerine açık uçlu yarı 

yapılandırılmış formlar gönderilerek sınıf öğretmenlerinin performans ödevleri ile ilgili karşılaştıkları güçlükler 

yazmaları istenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin gönüllü katılımını sağlamak için isteyen öğretmenlerin soruları ce-

vaplamaları istenmiş, sonucunda 75 sınıf öğretmeninden veriler toplanmıştır. İnandırıcılığı sağlamak için araş-

tırma soruları literatür taraması yapılarak hazırlanmış ve eğitim bilimleri uzmanlarının görüşlerine başvurulmuş-

tur. Analiz sürecinde bulguların kendi içerisinde tutarlılığına ve daha önce oluşturulmuş kavramsal çerçeveyle 

uyumluluğuna bakılarak tanımlama yapılacak ve sonuçlar okuyucuların kendi deneyimleriyle ilişkilendirebile-

cekleri şekilde açıklanacaktır. Aktarılabilirliği sağlamak için araştırmanın yöntemi, veri toplama, işleme, analiz 

etme, yorumlama ve sonuca ulaşma noktasında yapılanlar ayrıntılı olarak açıklanacak, kodlama ve analiz süreci 

birden fazla araştırmacıyla yürütülecektir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılarak, kendi içinde 

tutarlı olmasına ve anlamlı bir bütün oluşturmasına dikkat edilecektir.

Araştırma sonunda ulaşılan bulgular tema halinde düzenlenerek sınıf öğretmenlerinin görüşleri ayrı ayrı 

değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Temaların açıklanması ve yorumlanmasında doğrudan alıntılara yer veril-

miş, literatürde yer alan çalışmalarla ilişkilendirilmiş ve bulgulardan hareketle öğretmenlerin proje ve perfor-

mans ödevleri ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Bu görüşler doğrultusunda, proje ve performans ödevlerinin öğ-

renci gelişimine katkısı, karşılaşılan güçlükler, ölçme ve değerlendirme kriterleri, öğrencilerin sorumluluklarını 

yerine getirme düzeyleri ve öğretmen eksiklikleri ana temalar olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Proje ve Performans Ödevleri, Öğrenci, Öğretmen 
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Program geliştirme toplumun, bireyin ve konu alanlarının ihtiyaçlarına göre hedefl erin psikoloji ve felse-

feden yararlanılarak saptandığı, hedefl ere göre içeriğin, hedefl ere ve içeriğe göre öğrenme-öğretme sürecinin, 

hedefl er, içerik ve öğrenme-öğretme sürecine göre değerlendirmenin belirlendiği, düzenlendiği ve uygulandığı 

dinamik bir süreçtir (Gözütok, 2007, s.37). 

Bireyin toplumsallaşmasında eğitim önemli bir etkiye sahiptir. Toplumun mevcut kültürel birikiminin, değer-

lerinin ve normlarının bireylere istendik yönde kazandırılmasında ve hak ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiş-

tirilmesinde eğitimin rolü büyüktür. Eğitimin bu amaçlara hizmet etmesi de eğitim programlarıyla sağlanmaktadır. 

Ertürk (1991, s. 95), eğitim programını “yetişek” olarak nitelemekte ve “geçerli öğrenme yaşantıları düzeni” 

olarak tanımlamaktadır. Eğitim programı Demirel tarafından ise; “Öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış 

etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir.” şeklinde tanımlanmıştır (Demirel, 2007, s. 4). Sön-

mez tarafından ise, “Kişide gözlemeye karar verilen hedef ve davranışları, içeriği, eğitim ve sınama durumlarını 

kapsayan dirik bir örüntüdür.” şeklinde tanımlanır (Sönmez, 2009, s. 18). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, bir 

yetişek şu beş öğeden oluşmaktadır (Sönmez, 2009, s. 38):

1. Kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler, 

2. Bu özelliklerin göstergesi olan davranışlar,

3. İçerik ve konunun örüntüsü (üniteler), 

4. Her davranışı, kişiye kazandıracak eğitim durumu (çevre ayarlaması),

5. Her davranışı, kişinin kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne derece kazandığını yoklayan sınama du-

rumları (değerlendirme).

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının daha iyi ürün elde etmeleri için uyguladıkları programları sürekli 

gözden geçirmeleri, saptanan eksiklik ve aksaklıkları düzeltmeleri gerekmektedir. Bu da, ancak program değer-

lendirme ile mümkündür (Erden, 1995:1).

Program değerlendirme, eğitim programını ya da programın herhangi bir öğesini kabul etmek, değiştir-

mek ya da çıkartmak amacıyla çeşitli ölçme araçlarıyla veri toplayarak elde edilen verileri programın etkililiğinin 

işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırma ve programın etkililiği konusunda karar verme sürecidir. Bu açıdan ba-

kıldığında program değerlendirme karmaşık bir süreçtir (Gözütok, 1999: 161). Demirel (2007) ise program ge-

liştirmeyi, eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik 

ilişkiler bütünü olarak tanımlamıştır.

Eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesine, güncelleştirilmesine ve düzeltilmesine ihtiyaç vardır. 

Turgut (1983)’un da belirttiği gibi, program geliştirme faaliyetleri programın tasarlanmasından, denenip düzel-

tildikten sonra geniş çapta yayılmasına kadar devamlılık göstermekle birlikte genel olarak bir program geliştir-

me süreci şu aşamaları içermektedir: 1. Program taslağının ve yardımcı materyallerin hazırlanması, 2. Taslağın 

gerçek durumlarda denenmesi, 3. Deneme verilerinin değerlendirilmesi ve 4. Taslağın değerlendirme sonuçla-

rına göre düzeltilmesi ve yayılmasıdır. (Aktaran: Özdemir, 2009, s.127).



408

Bildiri Özetleri

Eğitim programları değerlendirilirken, toplumun ihtiyaçları ve beklentileri, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, 

bilgi ve teknolojideki gelişmeler ve özellikle çağımızda hızla değişen bilginin konu alanına yansıtılması gibi özel-

likler önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim programlarının değerlendirilmesi sürekli olmalıdır. Eğitim program-

ları rastgele değerlendirilmezler.

2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Prog-

ramında, programın temel öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkilerin açık olarak belirlenemediği, yeterli biçimde 

düzenlenemediği ve programın dayandırılmaya çalışıldığı yaklaşımlar temelinde oluşturulması beklenen eği-

tim durumlarının uygulanabilirliğinin düşük olduğu, programdaki bazı kavram ve ifadelerin öğretmenler için 

(programı kullananlar için) anlamlı olmadığı ve istenen hedefl ere ulaşmakta zorlanıldığı varsayılmaktadır. Bu-

radan hareketle, İlköğretim 7.sınıf Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan 4.Ünite “Cebir ve Olasılık” 

ele alınarak öğretim programın geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin bir taslak çalışmanın 

yapılmasına karar verilmiştir. 

2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Prog-

ramında, programın temel öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkilerin açık olarak belirlenemediği, yeterli biçimde 

düzenlenemediği ve programın dayandırılmaya çalışıldığı yaklaşımlar temelinde oluşturulması beklenen eğitim 

durumlarının uygulanabilirliğinin düşük olduğu, programdaki bazı kavram ve ifadelerin öğretmenler için (prog-

ramı kullananlar için) anlamlı olmadığı ve istenen hedefl ere ulaşmakta zorlanıldığı varsayılmaktadır.

 Bu çalışmada; İlköğretim 7.sınıf Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan 4.Ünite “Cebir ve Olasılık” 

üzerinde öğretim programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlı bir mikro çalışma yapıl-

ması amaçlanmıştır.

Çalışma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu İlköğretim Okulunda 7-A 

sınıfı öğrencileri çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmaya 30 öğrenci ve 5 Matematik öğretmeni, 5 veli 

katılmıştır.

Çalışmanın ilk aşamasında; mevcut ihtiyacı ortaya koymak için doküman analizi yapılmıştır. Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından 2005-2006 eğitim- öğretim yılında uygulanmaya başlanan Matematik Öğretim Programı 

ile daha önce uygulamada olan Matematik Öğretim Programı aşağıda yer alan bağlam, hedef, içerik, süreç, de-

ğerlendirme boyutlarında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

 Öğrenci ve öğretmenlerin mevcut programla ilgili görüşleri program memnuniyet anketleri aracılığıyla alın-

mıştır. Daha sonra öğrencilerin kullandıkları ders kitabının bir ünitesi incelenmiş ve mevcut kazanımlar incelen-

miştir. Belirlenen ve yeniden yazılan kazanımlar, Yeni Bloom Taksonomisine göre incelenip tablolaştırılmıştır. Bu 

kazanımların, oldukça yetersiz olan öğretim programına göre işlenen derslerde ne derece gerçekleştirildiği test 

edilmiştir. Bu amaçla, ünitede belirlenen kazanımları test etmeye yönelik başarı testi geliştirilmiştir.  Daha sonra 

öğrencilere, kazanımlarla ilgili öz değerlendirme anketi uygulanarak kazanım testi sonuçlarıyla tutarlı olup olma-

dığı SPSS’ te yüzde, frekansları incelenmiştir. Belirlenmiş olan bir kazanıma yönelik etkinlik örneği hazırlanmıştır.

Uygulanan kazanım testi ve öz değerlendirme formu sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin kazanım tes-

tinden başarılı oldukları görülmektedir. Ancak; Öz değerlendirme formu sonuçları kazanım testi (tek tek kaza-

nımlar bazında)  sonuçları ile karşılaştırılmış ve sonuçların birbirleri ile tutarsız olduğu görülmüştür.

Öğretmen ve velilere uygulanan anket sonucunda, öğretmenler genel olarak programdan hiç memnun 

olmadıklarını belirtmişlerdir. Veliler ise genel olarak memnun oldukları yönünde görüş bildirmişlerdir.

Programa ilişkin ilk olarak öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri memnuniyetleri tespit etmek amacıyla alın-

mıştır. Alınan görüşlerin birbirine yakın olması ve programda kazanımlara ilişkin düzenlemeler yapılması isteği 

kazanımlar üzerinde çalışılmasını sağlamıştır. Hazırlanan 10 kazanıma ilişkin olarak her kazanıma bir soru oluş-

turulacak şekilde 10 sorudan meydana gelen bir kazanım testi hazırlanmıştır. Hazırlanan kazanım testi ve öz 

değerlendirme formu çalışma yapılacak olan 7.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara bakıldı-

ğında, öğrencilerin kazanım testinden başarılı olarak bulunmuştur. Matematik zümresinin kazanım bazlı sınav 

sorusu hazırlamış olmaları ile açıklanabilir.
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Öğrencilere kendilerini değerlendirme formu başlığı altında kazanım maddelerinden oluşan bir anket uy-

gulanmıştır. Bu sınıfa uygulanan anket sonuçları toplandıktan sonra kazanım testi (tek tek kazanımlar bazında)  

sonuçları ile karşılaştırılmış ve sonuçların birbirleri ile tutarsız olduğu görülmüştür. Bunun nedeni olarak; öğren-

cilerin dersle ilgili kendi bilgilerine ilişkin farkındalıklarının düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öğretmenin 

ünite kazanımlarını işlerken bu konu hakkında öğrencileri bilgilendirmemiş olabileceğini söyleyebiliriz.

Öğretmenlerin genel olarak programdan hiç memnun olmamaları öğretim programında yer alan kaza-

nımların ve öğrenme öğretme durumlarının yeniden gözden geçirilmesini gerekli kıldığı şeklinde açıklanabilir. 

Velilerin ise, genel olarak programdan memnun oldukları yönünde görüş bildirmeleri ise program geliştirme ve 

eğitim programları konusunda hiçbir bilgilerinin olmamasından kaynaklandığı olarak ifade edilebilir. 

 Anahtar Sözcükler: İlköğretim 7.sınıf, Program Geliştirme, Program Değerlendirme, Matematik Öğretim 

Programı. 
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Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı İçeriğinin Rasch Ölçme 

Modeli ve Nvıvo İle Analizi

Veli BATDI 

MEB, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, veb_27@hotmail.com

Özet

İçerik, olgu ve olayların kavramsal bir şekilde bir araya getirilmesi değil, aksine gerçek yaşamla ilişkili etkin-

liklerin öğrenci ihtiyaçlarına yönelik, ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde bütünleştirilmesi ile oluşturulan konular 

bütünü olarak ifade edilebilir (Varış, 1991; Akt. Kaya, 2005: 81). İçerik seçimi yapılırken ilgililik, yararlılık, kendi 

kendine yeterlilik, anlamlılık, geçerlilik, öğrenilebilirlik ve ekonomiklik gibi ölçütler dikkate alınmaktadır (Demir-

taş, 2005: 92–93). Bu ölçütler dikkate alınarak oluşturulan program, öğrenci düzeyine uygun, uyarıcı zenginliği 

içeren ve gerçek yaşamla ilişkili bir yapıda olabilmektedir. Dolayısıyla öğretim programlarının gerçek yaşama 

uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 2011-2012 öğretim yılından itibaren bazı 

değişiklikler yapılarak uygulanmaya başlanan MEB’in yeni Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, der-

sin yapısında ve uygulamalarında birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Yapılan bu değişim ve yeniliklerin 

programın içeriğine olan yansımalarını görmek için bu araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu bağlamda araştırmanın genel amacı, Ortaöğretim Matematik Öğretim Programının İçeriğini Rasch Ölç-

me Modeli ve Nvivo8 Paket Programı ile analiz etmektir. Araştırmada hem nitel hem de nicel yöntem kullanıl-

mıştır. Nitel boyutta durum çalışması desenine uyulurken nicel boyutta Rasch Ölçme Modelinden yararlanıl-

mıştır. Bu noktada, durum çalışması dikkatle yapılan, sağlam gerekçelerle temellendirilen ve teknik araştırma 

gerektiren bir yöntem olarak tanımlanmıştır (s.77). Ayrıca araştırmada durum çalışması raporunun yapı geçer-

liğinin sağlanması  (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 288) için nitel yolla toplanan veriler 21 katılımcıdan 3’üne tekrar 

okutulup görüşleri alınmıştır. Araştırmada nicel ve nitel çalışmayı daha iyi yansıtacak ve destekleyecek çalışma 

grubu uygulanmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın çalışma grubu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Elazığ il mer-

kezindeki Anadolu Liselerinde görev yapan 21 Matematik öğretmeninden oluşmaktadır. 

Rasch ölçme modeline göre araştırmanın üç yüzeyinden; birincisi 21 adet jüri olarak Matematik öğretmeni, 

ikincisi Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programına ilişkin ölçütler (20 madde) ve üçüncüsü de  Ortaöğ-

retim Matematik Dersi Öğretim Programından (9., 10., 11., ve 12. sınıfl ar) oluşmaktadır. Verileri elde etmek ama-

cıyla araştırmacılar tarafından uzman görüşlerine (2 Doçent, 2 Yrd. Doçent ve 6 Matematik Öğretmeni) başvu-

rularak geliştirilen ölçütteki maddelerin Kapsam Geçerlik Oranları (KGO) her madde için tek tek hesaplanmıştır. 

Bu hesaplama Davis (1992) tekniğine göre yapılmıştır. Bu tekniğe göre uzman görüşleri a) “uygun”, b) “madde 

hafifçe gözden geçirilmeli”, c) “Madde ciddi olarak gözden geçirilmeli” ve d) “Madde uygun değil” şeklinde dörtlü 

derecelendirilmektedir. Kapsam geçerlik indeksini elde etmek için ise, bu derecelendirmelerden a) ve b) seçe-

neklerini işaretleyen uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünmektedir.  Elde edilen değer, 0,80 değeri 

ölçüt alınarak karşılaştırılır (Akt. Yurdugül, 2005: 3). Bu bağlamda araştırma maddelerinin Kapsam Geçerlik Oran-

ları şu şekildedir: 4., 5., 7., 14. ve 16. maddeler %100; 2., 6., 8., 11. ve 15. maddeler %95; 1., 10., 18. ve 19. maddeler 

%90; 9., 12., 13. ve 17. maddeler %85 ve son olarak 3. ve 20. maddeler %80’dir. Araştırma maddelerinin Kapsam 

Geçerlik İndeksi (KGİ) ise %92 olarak elde edilmiştir.

Rasch ölçme modeliyle ortaöğretim matematik programı içeriğinin kalibrasyon haritası analizi yapılmıştır. 

Bu kalibrasyon haritasında, 12. ve 11. sınıf program içeriklerinin (Sınıf4, Sınıf3) yüksek nitelikli olduğu görülür-

ken, 9. ve 10. sınıf programı içeriğinin ise düşük nitelikli olduğu görülmektedir. Araştırmada ayrıca Ortaöğretim 

Matematik Programı içeriğine (9-12. sınıfl ar) ilişkin içerik niteliklerini kapsayan detaylı bir ölçüm raporu veril-

miştir. Yapılan Rasch analizinde güvenirlik katsayısı 0.69 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, Ortaöğretim matematik 

programı içeriğinin hangi güvenirlikle sıralandığını göstermektedir. Ayrıca veriler incelendiğinde, Ortaöğretim 

matematik programı içerikleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunduğu görülmektedir (x2=12.8, 

sd=3, p=0.01). 
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Jürilerin Ortaöğretim matematik programı içeriğine ilişkin katılık/cömertlik bilgileri de incelenmiştir. Jü-

riler en cömert olandan en katı olana doğru sıralandığında, J7 kodlu jürinin “en cömert”, J16 kodlu jürinin ise 

“en katı” jüri davranışına sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca jüri ayırma indeksinin 4.17 ve güvenirlik katsayısının 

da 0.95 olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan, jürilerin puanlamalarının katılık/cömertlikleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir (x2=363.1, sd=20, p=0.00). J7’de gözlenen puanın 312 ile en 

cömert, J16’da gözlenen puanın ise 179 ile en katı puanlamalar olduğu tespit edilmiştir. Jürilere verilen numa-

ralara göre tablodaki en cömert puanlamadan en katı puanlamaya doğru sıralanışın J7, J10, J9, J13, J3, J6, J4, J8, 

J14, J15, J12, J11, J1, J18, J20, J21, J2, J17, J19, J5, J16 şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

Verilerin analizi sonucunda ayrıca, ortaöğretim matematik program içeriğine ilişkin yeterlik istatistikleriyle 

madde güçlük analizlerine ulaşılmıştır. Ayırma indeksinin 3.45 ve güvenirlik katsayısının 0.92 olduğu görülmek-

tedir. Ayrıca program içeriğine yönelik görüşlerin değerlendirilmesinde kullanılan madde güçlükleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunduğu saptanmıştır (x2=252.3, sd=19, p=0.00). Program içeriğinin sahip olduğu en zor 

gerçekleştirilen maddenin “İçerikte yer alan bilgi ve becerileri öğretmek için ders süresi yeterli değildir” şeklinde 

olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, en kolay gerçekleştirilen maddenin ise “Program içeriğindeki öğrenme 

etkinlikleri öğretmen odaklıdır” biçiminde olduğu gözlenmiştir. 

İçeriğe ilişkin jüriler tarafından yapılan etkileşim analizinde, J11 no’lu jürinin, 9. Sınıf içeriğine 54 puan 

vermesi gerekirken 44 puan verdiği, J12 no’lu jürinin ise 9. Sınıf içeriğine 54 puan vermesi beklenirken 64 puan 

verdiği anlaşılmıştır. Bu durumda, her iki jürinin de puanlamada yanlı davrandıkları söylenebilir. Yapılan Rasch 

Ölçme analizi ile 9. ve 10. Sınıf Matematik Programı içeriğinin yararlılık ve yeterlilik ölçütleri dikkate alınarak 

sorgulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, 11. ve 12. Sınıf program içeriğinin nitelikli bir şekilde 

hazırlandığı öğretmen görüşleri ile belirtilmektedir.

Nvivo8 Programı kapsamında katılımcılara programdaki yeniliğin olumlu yönlerinin, uygulamada karşı-

laşılan sorunların ve bu sorunlara yönelik önerilerin neler olabileceği sorulmuştur. Araştırma kapsamında elde 

edilen tüm verilerden, bu değişikliklerin konu dağılımının dengelendiği fakat diğer taraftan, program içeriğinin 

yoğunluğu ve ders süresinin yetersizliği nedenleriyle uygulamada sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 

ortaöğretimde yapılan YGS ve LYS Sınavlarının içeriği gereği bazı konuların belli bir zamana sıkıştırılmasının 

programın istenilen boyutta uygulanmasını engellediği belirtilmiştir. Ulaşılan bu sonuçlardan, program içeri-

ğinin tüm öğretim yılına dengeli ve planlı bir şekilde dağıtılması, ders saatinin arttırılması ve programın daha 

anlaşılır ve öğrenci seviyesine uygun hale getirilmesi gerektiği önerilebilir.

Anahtar Sözcükler: Ortaöğretim matematik öğretim programı, içerik, değerlendirme, öğretmen görüş-

leri.
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Gazi Üniversitesi, yazcayir@gmail.com

Kıymet SELVİ
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Özcan DEMİREL
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Özet

Bu çalışmada, Demirel tarafından 2006 yılında geliştirilen “Demirel Analitik Program Değerlendirme Mode-

li” bağlamında saptanmış olan eğitim programlarının değerlendirilme ölçütlerinin analiz edilerek geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Program değerlendirme, eğitim programının etkililiği hakkında karar verme sürecidir. Program 

değerlendirme, genelde programa dayalı eğitim kaynaklarını kabul etme, değiştirme ya da ortadan kaldırma 

kararına dayanak olan bilgileri kapsamaktadır. Değerlendirme sonuçları program geliştirme uzmanlarına prog-

rama devam, gözden geçirme ya da yeni bir aşamaya geçme konusunda bilgi vermektedir (Demirel, 2012).

Program değerlendirme, eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi için anahtar 

bir kavram olmuştur. Böylece program değerlendirme çalışmaları farklı amaçlar için gerçekleştirilmekte; eğitim 

programının farklı boyutlarını farklı yollarla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır. Bazı program değerlendirme 

modelleri doküman analizine önem vermekte ve eğitim programlarının kendisine odaklanmaktadır. Bazı de-

ğerlendirme modelleri ise öğrenci başarısına odaklanmakta ve programların amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 

önem vermektedir. Bu nedenle de program değerlendirmede farklı yaklaşımlar ve farklı program değerlendir-

me modelleri bulunmaktadır.

Stuffl  ebeam (1999) 22 farklı program değerlendirme modeli olduğunu belirtmektedir. Bu modellerden 

belli başlı olanları Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli (Tyler), Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli, 

Provus’un Farklar yaklaşımı ile değerlendirme Modeli, Stak’in uygunluk olasılık Modeli, Stufl ebeam’in Bağlam-

Girdi-Süreç ve Ürün Modeli, Stufl ebeam Toplam Değerlendirme Modeli, Eisner’in Eğitsel Eleştiri Değerlendirme 

Modeli ve Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Program Değerlendirme Modelidir. 

Ülkemizde de Demirel tarafından 2006 yılında Analitik Program Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. Mo-

delin program analizi ve paydaş/yararlanıcı görüşleri olmak üzere iki temel boyutu bulunmaktadır. Birinci boyut; 

programın kendisi ve programla ilgili yazılı materyallerin değerlendirilmesini kapsamaktadır. İkinci boyutunda 

ise programdan etkilenen paydaşların görüşleri ile değerlendirilmesini amaçlanmaktadır. Modelde her iki boyut 

için geçerli olacak veri kaynaklarına yer verilmiş ve AR-GE çalışmaları ile programın değerlendirildikten sonra 

sürekli olarak geliştirmesine yer verilmesi vurgulanmıştır. Model’in her iki boyutunda da aşağıda yer alan eğitim 

programı boyutlarının ele alınması öngörülmektedir:  

1. Bağlam: Program değerlendirme çalışmalarına, programın dayandığı eğitim felsefesi ve öğrenme-

öğretme kuramlarının belirlenmesiyle başlanır. Program tasarımı ve hazırlanması aşamasında da 

program geliştirme sürecinin tüm boyutları, programın dayandığı eğitim felsefesi ve öğrenme ku-

ramlarına göre biçimlendirilmektedir. Bunun içindir ki programın dayandığı eğitim felsefesi ve öğ-

renme-öğretme kuramlarının programın başlangıç bölümünde yazılı olarak açıklanması gerekli gö-

rülmektedir. 

2. Hedef: Programın uygulanmasıyla öğrencilere kazandırılacak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellik-

lerdir. Bunlar, öğrenci düzeyine uygun olarak programın içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-

değerlendirme boyutları ile ilişkisel ve bütünsel bir yapı oluşturacak şekilde hazırlanmalıdır.

3. İçerik: Hedefl erle ilişkili konu ve etkinlikler bütünüdür. İçerik boyutu düzenlenirken hedef/kazanım/

yeterlilikler ilişkisi kurulmalı, içerik konu alanına uygun düzenlenmeli, öğrenme-öğretme ilkeleri, öğ-

rencinin ilgi ve gelişim özellikleri dikkate alınarak öğrenci için anlamlı biçimde düzenlenmelidir.



413

Bildiri Özetleri

4. Öğrenme-Öğretme Süreci: Hedefl e ilişkili içeriğin öğrencilere nasıl kazandırılacağına yönelik etkinlik 

ve açıklamaların yer aldığı programın süreç boyutudur. Bu boyut, ders işleme sürecinin öğrenci ya da 

öğretmen merkezli olup olmamasına; öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile öğretim materyalleri-

nin hedefl ere/kazanımlara uygunluğuna bağlı olarak ele alınmalıdır.

5. Ölçme ve Değerlendirme: Programda öğrencilere kazandırılması hedefl enen bilişsel, duyuşsal ve 

devinişsel özelliklerin öğrencilere ne düzeyde kazandırıldığının belirlenmesine yönelik ölçme ve 

değerlendirme işlemlerini kapsar. Programın bu boyutunda öğrencilere kazandırılması öngörülen 

niteliklerin belirlenmesi için uygulanan ölçme yöntem ve teknikleri, bunların uygunluğu ve nitelikleri 

ele alınmalıdır.

Ağustos 2011-Ocak 2012 tarihleri arasında Türkiye’de uygulanmakta olan genel ve mesleki ortaöğre-

tim programlarının değerlendirilmesi projesi kapsamında yürütülen program değerlendirme çalışmasında 

Demirel’in Analitik Değerlendirme Modeli esas alınmıştır. Araştırmanın birinci aşaması, nitel bir araştırma deseni 

olan doküman analizi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Analitik program değerlendirme modelinin birinci boyu-

tunu tanımlayan bu aşamada programların yukarı da sözü edilen a) bağlam b) hedefl er/kazanımlar, c) içerik, d) 

öğretim-öğrenme ve e) ölçme değerlendirme kategorilerinde karşılaştırılması yapılmıştır.

İkinci aşama, genel ve mesleki-teknik ortaöğretim programları hakkında paydaş görüşlerinin alınmasına 

yönelik çalışmaları içermektedir. Analitik program değerlendirme modelinin ikinci boyutunu tanımlayan bu 

aşama, kendi içinde üç alt aşamadan oluşmaktadır. Bu süreçte ilk olarak, mevcut programa ve uygulamalarına 

ilişkin öğrenci, öğretmen, yönetici, veli, mezun öğrenci ve sektör temsilcilerinin görüşlerini ve eş zamanlı olarak 

memnuniyetlerini belirlemeye yönelik tarama yapılmıştır. Son olarak paydaşların programların içeriğine ve uy-

gulanmasına yönelik görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla durum çalışması yapılmıştır. 

Araştırmanın birinci aşamasında yani programların analizi boyutunda; programların değerlendirilmesi 

ve karşılaştırılması için “Öğretim Programı Değerlendirme Ölçeği” ve “Mesleki-Teknik Öğretim Programı Değer-

lendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçeklerin oluşturulmasında, bu araştırmada temel alınan Demirel (2011)’in 

Analitik Program Değerlendirme Modelinin “Program Analizi” boyutu ile uyumlu olarak yine Demirel tarafından 

geliştirilmiş “Öğretim Programı Değerlendirme Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Program değerlendirme ölçeğinin 

orijinal yapısında Ek-1’de yer alan toplam 37 ölçüt yer almaktadır. Ancak program değerlendirme çalışmasında, 

bu ölçütlerin çok fazla olması nedeniyle ölçütler gözden geçirilmiş ve Ek-2’de görüldüğü gibi toplam olarak on 

beş ölçüte indirilmiştir. Araştırmada yeni ve bir önceki ortaöğretim programların karşılaştırmalı olarak doküman 

analizleri bu ölçütler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte kullanılan ölçütlerin yeterli olup olmadığı 

ve ölçütlerin geçerliği yapılan araştırma ile test edilmiş ve program değerlendirme sürecinde ve program de-

ğerlendirme çalışmasının sonuçlarına dayalı olarak Ek-3’ de yer alan Program Değerlendirme ölçütleri revize 

edilerek güncellenmiştir (Ek:3).

Anahtar Sözcükler: Demirel’in Analitik Program Değerlendirme Modeli, Program Analizi, Program Analiz 

Ölçütleri.

EK-1. ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

GİRİŞ

1. Hazırlanan programın dayandığı belli bir felsefe var mı?

2. Hazırlanan programda belli bir öğrenme kuramı ya da kuramları temele alınmış mı?

3. Hazırlanan program için birey, toplum ve konu alanı açısından ihtiyaç analizi yapılmış mı?

4. Hazırlanan programın belli bir program modeli var mı? 

5. Çalışma grubunda konu alanı uzmanlarının yanı sıra program geliştirme, ölçme-değerlendirme, psi-

kolojik danışma ve rehberlik uzmanlarına yer verilmiş mi?

6. Hazırlanan program için karar ve koordinasyon grubu oluşturulmuş mu?

7. Programın kullanma kılavuzu hazırlanmış mı?
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HEDEF

1. Hedefl er, sistematik ve tutarlı bir şekilde ifade edilmiş mi?

2. Hedefl er, konu alanının özelliğine göre taksonomik ve aşamalılık ilkesine göre ifade edilmiş mi?

3. Hedefl er eğitim yoluyla gerçekleşebilir mi?

4. ,Hedefl er, gözlenebilir, ölçülebilir özellikte mi?

5. Hedefl er, işe vuruk mu? (Yaşamda kullanılabilir mi ya da toplumun gereksinimlerine uygun mu?)

6. Hedefl er, davranışa dönüştürülmüş mü? (Öğrencilerin geliştirecekleri davranış cinsinden ifade edilmiş mi?)

7. Hedefl er, öğrenci düzeyine uygun mu? (Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmış mı?)

8. Hedefl ere uygun etkinlik örnekleri doğru olarak verilmiş mi?

9. Hedef –davranışlar (öğrencilerin geliştireceği davranışlar) hedefl e tutarlı bir şekilde ifade edilmiş mi?

10. Hedef davranışlar/kazanımlar hedefl e tutarlı bir şekilde ifade edilmiş mi?

İÇERİK

1. İçerik hedefl ere uygun olarak hazırlanmış ve hedef ilişkisi kurulmuş mu? (Belirtke Tablosu verilmiş mi?)

2. İçerik analizi yapılmış mı? (İçerik Analiz Tablosuna yer verilmiş mi?)

3. İçerik düzenlemesi, konu alanına uygun yapılmış mı? (Doğrusal, Sarmal, Çekirdek, ve diğerleri)

4. İçerik çağdaş bilgileri içeriyor mu? (Geçerli bilgilerle donanık mı?)

5. İçerik seçiminde, öğrencilerin ilgisi, bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gelişim özellikleri dikkate alınmış 

mı? (Öğrenciler için anlamlı mı?)

SÜREÇ

1. Hedefl ere uygun öğretme stratejileri, yöntem ve teknikleri kullanılmış mı? (Verilen ders planı örne-

ğinde bu ölçüt dikkate alınmış mı?)

2. Öğretme Stratejileri, yöntem ve tekniklerinin nasıl işe koşulduğu belirtilmiş mi?

3. Öğrenci merkezli etkinliklere örnekler verilmiş mi?

4. Dersin İşlenişine ilişkin verilen örnek, belirli bir hedef-davranışın kazandırılmasını temele alıyor mu? 

(Verilen örnekler, program hedefl eri ile tutarlı mı?

5. Etkinlik örnekleri programın vizyonuna uygun olarak planlanmış mı?

6. Hangi öğrenme kuramı ya da kuramlarının temele alındığı belirtilmiş mi?

7. Alternatif eğitim durumlarına yer verilmiş mi?

8. Kullanılacak araç-gereçler programın uygulanacağı bölge için kolay ulaşılabilir nitelikte mi?

9. Hedefl ere uygun öğretim materyallerinin kullanımına yer verilmiş mi?

DEĞERLENDİRME

1. Programın ölçme-değerlendirme bölümü var mı?

2. Hedef-davranışların/kazanımların nasıl sınanacağı (test edileceği) örneklerle gösterilmiş mi?

3. Sınama durumlarına ilişkin verilen örnekler ilgili konularını ölçer nitelikte mi?

4. Sınama durumlarına verilen örnekler ilgili konuların davranışlarını ölçer nitelikte mi? Hedefl erin aşa-

malı sınıfl ama düzeyi ile örtüşüyor mu?

5. Düzey belirleme ve izlemeyi amaçlayan ölçme araçlarına yer verilmiş mi?

6. Hedefl erin Değerlendirilmesine yönelik alternatif değerlendirme yaklaşımlarından yararlanılmış mı?

EK-2: ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

GİRİŞ/BAĞLAM

1. Hazırlanan programın dayandığı belli bir felsefe var mı?

2. Hazırlanan programda belli bir öğrenme kuramı ya da kuramları temele alınmış mı?

3. Programın kullanma kılavuzu hazırlanmış mı?
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HEDEF

1.  Hedefl er/kazanımlar/yeterlilikler konu alanının özelliğine göre aşamalı sınıfl ama ilkelerine uygun ifa-

de edilmiş mi? 

2. Hedefl er/kazanımlar/yeterlilikler öğrenci düzeyine göre uygun mu? (öğrencilerin hazır bulunuşluk 

düzeyleri dikkate alınmış mı?) 

3. Hedefl ere/kazanımlara/yeterliliklere uygun etkinlik örnekleri doğru verilmiş mi? 

İÇERİK

1. İçerik, hedefl ere/kazanımlara/yeterliliklere uygun olarak hazırlanmış, hedef/ kazanım/ yeterlilik ve 

içerik ilişkisi kurulmuş mu? (Belirtke Tablosu verilmiş mi?) 

2. İçerik düzenlemesi konu alanına uygun yapılmış mı? (doğrusal, sarmal, çekirdek, vd.)

3. İçerik seçiminde, öğrencilerin ilgisi, bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gelişim özellikleri dikkate alınmış 

mı? (Öğrenciler için anlamlı mı?) 

SÜREÇ

1. Öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri hedefl ere/kazanımlara/yeterliliklere uygun mu ve bunların 

nasıl işe koşulduğu belirtilmiş mi? 

2. Dersin işlenişine ilişkin verilen örnekler öğrenci merkezli mi ve bunlar program hedefl eri/kazanımla-

rı/yeterlilikleri ile tutarlı mı? 

3. Öğretim materyalleri hedefl ere/kazanımlara/yeterliliklere uygun mu ve programın uygulanacağı 

bölge için kolay ulaşılabilir nitelikte mi? 

DEĞERLENDİRME

1. Hedef-davranışların/kazanımların/yeterliliklerin nasıl sınanacağı (test edileceği) örneklerle gösterilmiş mi? 

2. Sınama durumlarına verilen örnekler ilgili konuların davranışlarını/kazanımlarını/ yeterliliklerini ölçer 

nitelikte mi? Hedefl erin aşamalı sınıfl ama düzeyi ile örtüşüyor mu? 

3. Hedefl erin/kazanımların/yeterliliklerin değerlendirilmesine yönelik alternatif değerlendirme yakla-

şımlarından yararlanılmış mı? 

EK-3: REVİZE EDİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

GİRİŞ/BAĞLAM

1. Program komisyonlarında ilgili tüm taraf ve uzmanlar yer almış mı?

2. Programın dayandığı belli bir felsefe var mı?

3. Programda belli bir öğrenme kuramı ya da kuramları temele alınmış mı?

4. Programın belli bir modeli var mı?

5. Programın ihtiyaç analizi çalışmaları yapılmış mı?

6. Program çok disiplinli bir yaklaşımla hazırlanmış mı?

7. Programın öğeleri arasında bütünlük ve kaynaşıklık sağlanmış mı?

8. Programın kullanma kılavuzları hazırlanmış mı?

HEDEF/KAZANIM 

1. Hedefl er/kazanımlar için herhangi bir taksonomi belirlenmiş mi?

2. Hedefl er/kazanımlar belirlenen taksonomi kural ve ilkelerine uygun olarak ifade edilmiş mi?

3. Hedefl er/kazanımlar eğitim yoluyla gerçekleşebilir mi?

4. Hedefl er/kazanımlar toplumun koşullarına ve gereksinimlerine uygun mu?

5. Hedefl er/kazanımlar öğrenci düzey ve gereksinimlerine uygun mu?

6. Hedefl er/kazanımlar program felsefesine uygun mu?

7. Hedefl er/kazanımlar kendi içinde tutarlı mı?

8. Hedefl er/kazanımlar ölçülebilir mi?

9. Hedefl er/kazanımlar dersin amaçlarıyla tutarlı mı?

10. Program genel ve konu alanına yönelik temel becerileri kapsıyor mu?



416

Bildiri Özetleri

İÇERİK

1. İçerik hedefl ere/kazanımlara uygun olarak hazırlanmış mı?

2. İçerik-hedef/kazanım ilişkisini gösteren belirtke tabloları hazırlanmış mı?

3. İçerik analizi yapılmış mı?

4. İçerik düzenlemesi konu alanına uygun yapılmış mı? (doğrusal, sarmal, çekirdek ve diğerleri)

5. İçerik çağdaş bilgileri içeriyor mu? (Geçerli bilgilerle donanık mı?)

6. İçerik seçiminde öğrencilerin ilgisi, bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gelişim özellikleri dikkate alınmış 

mı? (Öğrenciler için anlamlı mı?)

7. İçerik konu alanı ile ilgili tüm önemli konuları kapsıyor mu?

8. Programda hedef/kazanım-içerik ve zamanlama tabloları var mı?

9. İçerik seçiminde ölçütler dikkate alınmış mı? (nitelik evrensellik, verimlilik, eğitsel gereklilik vb.)

10. İçerik düzenlemesinde ilkelere uyulmuş mu? (somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora vb.)

11. İçeriğin sınıfl ara yatay ve dikey dağılımı uygun mu?

ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ

1. Öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri hedef/kazanımlara uygun mu?

2. Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin nasıl işe koşulduğu belirtilmiş mi?

3. Öğrenme-öğretme etkinlikleri uygun mu? (süre, gerçekleştirilebilirlik, hedef/kazanımlara uygunluk vb.)

4. Öğrenci merkezli etkinliklere yer verilmiş mi?

5. Alternatif eğitim durumlarına yer verilmiş mi?

6. Hedefl ere uygun öğretim materyallerinin kullanımına yer verilmiş mi?

7. Kullanılacak öğretim materyalleri programın uygulanacağı bölge ve okullar için kolay ulaşılabilir ni-

telikte mi?

8. Programda önerilen öğretme-öğrenme yaklaşımları konu alanına uygun ve etkili mi?

9. Eğitim durumlarında bireysel farklılıklar dikkate alınmış mı?

10. Geçerli öğretim ilkelerinin uygulanması önerilmiş mi?

11. Öğretme-öğrenme etkinlikleri öğrencilerin düzeyine uygun mu? (hazırbulunuşluk, ilgileri, bilişsel, 

duyuşsal ve devinimsel özellikler vb.)

12. Öğretme ve öğrenme yaşantılarında dikey ve yatay kaynaşıklık sağlanmış mı?

13. Öğretme-öğrenme sürecinde temel yaşam becerileri desteklenmiş mi?

14. Örnek etkinlik planları ve ders planları var mı?

DEĞERLENDİRME

1. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili açıklamalar yeterli mi?

2. Hedefl erin/kazanımların nasıl sınanacağı (test edileceği) örneklerle gösterilmiş mi?

3. Sınama durumlarına verilen örnekler ilgili konuların hedef-davranışlarını/kazanımlarını ölçer nitelikte mi?

4. Ürün ve sürece yönelik ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçları yer almakta mı?

5. Düzey belirleme ve izlemeyi amaçlayan ölçme araçlarına yer verilmiş mi?

6. Temel becerilerin nasıl ölçüleceği ve değerlendirileceği açıklanmış mı?

7. Hedefl erin/kazanımların değerlendirilmesine yönelik alternatif değerlendirme yaklaşımlarından ya-

rarlanılmış mı? 
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Öğretim Elemanlarının Kullandığı Yöntem ve Tekniklere İlişkin Öğretmen 
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Özet

Öğrenme-öğretme sürecinde can alıcı ögelerden biri de eğitim durumlarıdır. Çünkü bireye kazandırıla-

cak davranış değişiklikleri bu aşamada gerçekleştirilir. Öğretmenin o derste istenen hedefl ere ulaşmasında, işe 

koştuğu ilke strateji, yöntem ve teknik ile uygun araç gerecinin önemli bir yeri vardır. Kuşkusuz öğretmenin bu 

ilke strateji, yöntem ve teknikler ile araç gereçleri kullanabilme konusunda ki yeterliliği de daha büyük bir önem 

taşımaktadır. Şurası bir gerçektir ki; nitelikli öğretmenler eğitim durumlarını beceri ile planlayan ve uygulayan 

öğretmenlerdir. Bu anlayıştan hareketle öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim uygulamalarında öğretim ele-

manlarının kullandığı yöntem ve tekniklerin ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır (Arslan, 2008:2). 

Öğretmenlerde bulunması gereken roller çeşitli sınıfl amalar tabi tutulsa da en önemlisi mesleki profesyo-

nelliktir. Öğretmenin mesleki profesyonelliği öğretme gücüyle ölçülür. Öğretmenin öğretme gücünün sıradan 

insanların öğretme gücünden farklı olması gerekir. Bütün bireyler bilgilerini karşısındakine aktarabilir. Ancak 

profesyonel bir öğretme, karşısındaki bireye ihtiyacı olan bilgiyi en kısa sürede ve en kalıcı yoldan aktarmaktır. 

Öğretmenin bunu yapabilmesi, karşıdakinin iletişim kanallarının açıklığına, bu iletişim kanallarını kullanma ye-

terliliğine bağlıdır. Bir öğretmenin öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmesi sadece alan bilgisine bağlı değildir. 

Bu bilgileri en verimli şekilde öğrencilere aktarabilmesi için profesyonel bir öğretmenin öğretebilmeyi öğren-

mesi gerekmektedir (Ocak, 2007). 

Geleneksel olarak okullarda, öğrencilerden inanılmaz çeşit ve sayıda bilgiyi öğrenmeleri beklenir. Ancak 

çoğu zaman bu bilgileri nasıl öğrenileceklerine ilişkin bilginin öğretimi ihmal edilir. Oysa birçok eğitimcinin de 

katıldığı bir görüş, iyi bir öğretim; öğrenciye nasıl öğreneceği, nasıl hatırlayacağını, kendi kendini nasıl güdüle-

yeceğini ve kendi öğrenmesini etkili olarak nasıl kontrol edip yönlendireceğini öğretmeyi kapsar (Weintein ve 

Meyer, 1986 Akt. Senemoğlu, 2011). Hatta öğrencilere nasıl öğreneceğini öğretme, eğitimin en temel işlevlerin-

den biridir. Ancak bu temel işlevin henüz tam olarak yerine getirildiğini söylemek mümkün değildir. Norman bu 

durumu şöyle eleştirmektedir (Akt. Senemoğlu,2011):

“Öğrencilerden öğrenmesini bekleriz, fakat onlara nasıl öğrenecekleri hakkında nadiren bilgi veririz. 

Öğrencilerden problem çözmelerini bekleriz, fakat onlara problem çözme hakkında nadiren bilgi ve-

ririz. Benzer olarak öğrencilerden çok büyük miktarlarda bilgiyi hatırlamalarını bekleriz, fakat nadi-

ren belleğin yapısı ve nasıl hatırlayacakları hakkında bilgi veririz. Eğitimcilerin, bu bilgi ve uygulama 

eksikliklerini gidermelerinin artık zamanı gelmiştir. Nasıl öğrenileceğinin, nasıl problem çözüleceği-

nin, nasıl hatırlanacağının ilkelerini geliştirmeyi ve sonra bunları uygulamayı sağlayacak öğretim 

programlarının hazırlanmasına gerek duyulmaktadır.” 

Sınıf içinde öğrenme öğretme sürecinin etkili olabilmesi uygun yöntemlerin seçimiyle doğu orantılıdır. 

Öğretmenlerin yöntem konusunda seçici olabilmesi onların çok farklı yöntemleri tanımları ve kullanabilmesi ile 

olanaklıdır. Diğer bir anlatımla yöntem zenginliğine sahip olmaları gerekmektedir (Demirel,2004:80).

Nitel araştırma yöntem ve araçları kullanılarak yürütülen bu araştırmada, öğretmen adaylarının görüşleri-

ne göre öğretim elemanlarının kullandığı yöntem ve teknikler, bunların öğrenme sürecindeki etkileri ve karşıla-

şılan sorunlar incelenmiştir. Yıldırım, Şimşek, (2011)’e göre nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi 

gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma desenidir. 

Araştırmanın katılımcıları, Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Bölümünde 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören gönüllü 12 öğrenciden oluşmaktadır.  
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Katılımcıların belirlenmesinde örneklem yöntemi olarak amaçlı örneklem seçimi, araştırma verilerinin 

elde edilmesinde ise açık uçlu sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler nitel 

araştırma yönteminin bir tekniği olan yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Hazırlanan görüşme 

formu kişisel bilgilerin sorulduğu birinci bölüm ve görüşme sorularının olduğu ikinci bölümden oluşmaktadır. 

Görüşme formu hazırlanırken öncelikle kolay anlaşılabilecek sorular yazma, odaklı sorular hazırlama, açık uçlu 

sorular sorma, yönlendirmekten kaçınma, çok boyutlu soru sormaktan kaçınma, alternatif sorular hazırlama, 

soruları mantıklı bir biçimde düzenleme gibi ilkelere dikkat edilmeye çalışılmıştır (Bogdan and Biklen, 1992 Akt. 

Gökçe,2009). Hazırlanan formun geçerliliği için üç alan uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan 

gelen öneriler doğrultusunda düzeltilen görüşme formu, birkaç öğrenci ile pilot görüşme yapılmış ve anlaşıl-

mayan ya da amaçlara hizmet etmeyen sorular, ifadeler değiştirilmiştir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 

gerçek görüşmeler 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde üzerinde 

durulmak istenen konulardan söz açılmış ve görüşme yapılan kişilerden bu konularda düşündüklerini yansıtma-

ları istenmiştir. Görüşmelerin sessiz bir ortamda ve samimi bir biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir. 

Görüşmelerde araştırmacının soru sorma ve dinleme işini daha etkili bir biçimde sürdürebilmesi için sesli kayıt 

cihazı kullanılmıştır. Görüşmeler ortalama 15 dakika sürmüştür. 

Araştırmada, öğrencilerden elde edilen verilerin çözümlemesinde içerik analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin 

ses kayıt cihazında yer alan görüşleri görüşme formunun içerik bölümüne aktarılmıştır. Araştırmanın güvenir-

lik çalışmaları kapsamında başka bir araştırmacı tarafından ses kayıt cihazında yer alan görüşlerle formlara ak-

tarılan görüşler karşılaştırılmış ve varsa gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ham verilerin kodlara ve kategorilere 

dönüştürülmesi işlemi, birinci yazar ve bir başka öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilerek güvenirlik işlemleri 

yapılmıştır. Araştırmada içerik analizi türlerinden “kategorisel analizi” kullanılmıştır. Görüşler; yöntem ve teknik-

leri kullanabilme yeterliliği”, “öğrenme yaklaşımları ve öğretim yöntemleri”, “yöntemin sosyal etkileşime, bilişsel 

öğrenme ürünlerine ve duyuşsal davranışlara etkisi”, “yöntemin ölçme ve değerlendirmeyle ilişkisi” ve “karşılaşı-

lan sorunlar” ana temaları altında değerlendirilmiştir. 

Öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve teknikler konusunda sahip olması gereken yeterliliklerine 

ilişkin öğrenci görüşleri; “teknolojik bilgi ve materyal kullanımı yeterliliği,”, yöntem bilgisi ve yöntemi uygulama-

ya koyabilme, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alma/farkında olma”, olmak üzere 3 alt temada toplanmıştır. 

Yapılan görüşmelerde; “Öğretim uygulamalarında, öğretim yöntem ve teknikler ile ilgili öğretim elemanlarının 

ne tür yeterliliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz? sorusuna, katılımcıların verdikleri öğrenci göre, bir 

öğretim elemanında öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliği ile ilgili öncelikli olarak “Yöntemler bilgisi ve 

bunu uygulamaya koyma yeterliliği” (f=7); ikinci olarak, “Teknolojik Bilgi ve Materyal Kullanımı Yeterliliği (f=3)”; 

üçüncü olarak, “Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gelişim alanlarını dikkate alma/farkında olma (f=2)” gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Bu durumda, öğretim elemanlarının öğretim yöntemleri seçiminde ya da bunları kullanımında; öncel-

likli olarak, bu konuda teorik bilgiye (yöntemler bilgisi) sahip olmaları ve bunları uygulamalı bir şekilde sınıfta 

sunmaları, ayrıca öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate almaları ve bu yöntem ve teknikleri kullanırken de 

teknolojik bilgi ve konu alanlarının içeriğine uygun materyallerle desteklemeleri gerektiği nitelendirilebilir.

Öğretim elemanlarının kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenme yaklaşımları ile ilişkisi; “Bilgiyi Yapılandır-

ma ve Yorumlama  (1) “Bilgiyi Ezberleme”(2), olmak üzere 2 alt temada toplanmıştır. Yapılan görüşmelerde; “Öğ-

retim elemanlarınızın kullandığı yöntem ve teknikleri öğrenme yaklaşımları ile nasıl ilişkilendirirsiniz? Ayrıca dersler 

daha çok hangi yaklaşıma ve hangi yöntem ve tekniklere dayalı olarak yürütülmektedir? sorusuna, katılımcıların 

verdikleri görüşler doğrultusunda ortaya çıkarılan bulgulara göre “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ”(f=3), 

“Geleneksel Öğrenme Yaklaşımı” (f=9) alt temaları ortaya çıkmıştır. Öğrenci görüşlerine göre, öğretim elemanla-

rının kullandığı öğretim yöntemlerinin %’40’nın yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına, %’60’ının ise geleneksel 

öğrenme yaklaşımına dayalı olarak verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda öğretim elemanlarının büyük çoğun-

luğunun geleneksel öğretim yöntemlerini kullandığı, genel olarak düz anlatıma ve tek yönlü iletişime dayalı 

klasik yöntemlerle dersleri işlediği nitelendirebilir. Tan’a göre geleneksel anlayışta öğrenme, birikmiş bilgi ve 

yalıtılmış becerilerin bir araya gelmiş parçalarından oluşan bir süreçtir. Bu süreçte öğretmenin temel sorum-

luluğu öğrenciye doğrudan bilgi sunmaktadır. Öğrenme ve öğretme süreci sadece öğretmen ve birey olarak 

öğrenciler arasında etkileşime odaklanmaktadır. Ancak anlamlı ve kalıcı öğrenmeler için çağdaş yöntemlerden 
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yararlanılması gerekmektedir. En iyi öğretmenler, farklı zihinsel, sosyal ve psikolojik özelliklere sahip öğrencile-

rin özelliklerini dikkate alarak onların öğrenme potansiyellerine uygun çeşitli yöntemleri uygulayandır. Nitekim 

yapılandırmacı yaklaşıma dayalı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir sınıfta öğrencilerin derse ilişkin ilgi ve 

heyecanlarını artıracağı düşünülebilir. Dikkatin daha çok bireysel ve küçük grup çalışmaları üzerinde yoğun-

laştığı öğrenen merkezli çağdaş yöntemlerde ise öğrencinin sürece aktif katılması, yaratıcı düşünce problem 

çözme gibi çalışmalara rehberlik etme vardır. Öğretmen-öğrenci ve öğrenci arasında çok yönlü iletişim vardır 

(Tan,2011:276). Yaşam boyu öğrenen, bilgi yaşama geçiren bireylerin yetiştirilmesinde öğretim yöntem ve tek-

nikleri de büyük taşımaktadır. Çağın gerektiği donanımlara uygun hedefl er belirlenmiş olsa bile, bu hedefl eri 

tamamen geleneksel yöntemlere gerçekleştirmek mümkün değildir. Öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin dü-

şünmelerini, araştırmalarını, soru çözmelerini ve edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden yapılandırılıp yasama ge-

çirmelerini destekleyen yöntem ve teknikler işe koşulmalıdır (MEB, 2005:99).

Öğretim elemanlarının kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrencilerin sosyal süreçlerine etkisi teması 

“Klasik Yöntemlerle Sosyal Etkileşim ”(1) “Çağdaş Yöntemlerle Sosyal Etkileşim”(2), olmak üzere 2 alt temada 

toplanmıştır. Yapılan görüşmelerde; “Öğretim elemanlarının kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenme sürecinde 

öğrencilerin sınıf içi sosyal etkileşimine (sosyal katılım, fikir özgürlüğü, bireysel ve grupsal çalışmalar vb.) etkileri nasıl 

olmaktadır? Sorusuna, katılımcıların verdikleri görüşler doğrultusunda ortaya çıkarılan bulgulara göre, öğretim 

elemanlarının kullandığı öğretim yöntemlerinin %’72’sinın Klasik Yöntemlerle Sosyal Etkileşime; %’ 28’ının ise 

Çağdaş Yöntemlerle Sosyal Etkileşime dayalı olarak verildiği anlaşılmaktadır. Öğrenenin etkin rol alması, çok 

yönlü iletişime ve etkileşime dayalı olarak sınıf içi sosyal süreçlerini etkili kılınması amacıyla öğretmenin yapı-

landırmacı öğrenme yaklaşımına uygun farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanması gerekmektedir. Fakat 

öğrenci görüşlerine göre, öğretim elamanlarının kullandığı yöntemlerin öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif 

olmasından ziyade pasif olmasına yol açtığı ortaya ortaya çıkmıştır.

Yapılan görüşmelerde; “Öğretim elemanlarının kullandığı yöntem ve teknikler öğrencilerde ne gibi bilgi ve bece-

ri değişimine yol açmaktadır? sorusuna, katılımcıların verdikleri görüşler doğrultusunda ortaya çıkarılan bulgulara 

göre; “Özel öğretim yöntemlerle bilgi ve beceriler ”(1)(f=4), ve “Geleneksel yöntemlerle bilgi ve beceriler”(2)(f=8) alt 

temaları ortaya çıkmıştır. Öğrenci görüşlerine göre, öğretim elemanlarının derslerini çoğunlukla geleneksel yön-

temlerle bağlı olarak yürüttüğü, bu nedenle öğrencilerinin zihinsel alan becerilerine çok fazla katkı sağlamadığı or-

taya çıkmıştır. Yaşam boyu öğrenen, edindiği bilgi ve beceriyi yaşama geçiren bireylerin yetiştirilmesinde öğretim 

yöntem ve teknikleri büyük bir önem taşımaktadır. Çağın gerektirdiği donanımlara uygun hedefl er belirlenmiş olsa 

bile, bu hedefl eri tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Öğrenme süreçlerinde, öğ-

rencilerin düşünmelerini, araştırmalarını, problem çözmelerini ve edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden yapılandırıp 

yaşama geçirmelerini destekleyen yöntem ve teknikler işe koşulmalıdır (MEB, 2005:99). 

Bu durumda öğretim faaliyetlerinin uygulanması aşamasında, öğrencilerin sahip olduğu bireysel farklılıkların 

dikkate alınarak onların problemleri belirleme ve bunlara gerçekçi çözümler ortaya koyma,  karar verebilme, bilim-

sel genelleme yapabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak farklı 

strateji, yöntem ve teknikleri kapsayan etkinliklerin öğrenme ortamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir

Araştırmanın sorun boyutunda öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun yöntem ve teknikler konu-

sunda yeterli teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olmadıkları, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını çok fazla dikkate 

almadıkları, geleneksel öğretim yöntemlerini daha sık kullandıkları, genel olarak düz anlatıma ve tek yönlü ile-

tişime dayalı klasik yöntemlerle dersleri işlediği, klasik sınavlar çoktan seçmeli testler gibi ürüne yönelik değer-

lendirmeler yaptığı, ayrıca kullandıkları yöntem ve tekniklerin öğrencilerin duyusal giriş davranışlarını istenilen 

düzey ulaştırmadığı ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim yöntem ve teknikleri, öğretmen, yapılandırmacılık, nitel araştırma.
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Özet

Öğretmenlerin teknolojik becerilere sahip olmaları ve bu becerileri öğretme-öğrenme sürecini destek-

leyecek şekilde kullanmaları değişen öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde 

yapılan çalışmalar öğretmenlerin, öğrencilerin, yöneticilerin ve farklı kesimlerdeki çalışanların bilgisayara karşı 

tutumlarını ve bu tutumlar üzerindeki farklı değişkenlerin (demografik özellikler, bilgisayar deneyimi, bilgisayar 

eğitimi vb.) etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Fakat bilgisayara karşı yönelimlerin ve yönelimleri etkileyen değişken-

lerin, gerçekte, mesleki anlamda eğitim ortamına yönelik bilgisayarın sınıf içi ve sınıf dışı kullanımını ne derece-

de etkilediği araştırma konusu olarak yeterli derecede irdelenmemiştir.

Problem Cümlesi: İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayarların sınıf içi/dışı uygulamalarda kullanımı ve yarar-

larına ilişkin görüşleri nelerdir? 

Bu araştırmanın temel amacı, İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayarların sınıf içi ve dışı uygulamalarda kul-

lanımı ve yararlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir.

1. Öğretmenlerin, Bilgisayara Karşı Yönelim’in alt boyutlarına (eğitimde bilgisayara karşı yönelim, genel 

bilgisayar yönelimi ve teknolojik yenilikçilik yönelimi) ilişkin görüşleri nelerdir?

2. Öğretmenlerin, Bilgisayara Karşı Yönelim’e ilişkin görüşleri arasında, cinsiyet, yaş, branş, bilgisayar 

deneyim yılı, alınan bilgisayar eğitimi ve haftalık bilgisayar kullanım yoğunluğu değişkenlerine göre 

anlamlı farklılık var mıdır?

3. Öğretmenlerin, Bilgisayarları Farklı Görevler İçin Kullanım Sıklıkları’nın alt boyutlarına (sınıf dışı ve 

sınıf içi bilgisayar kullanım sıklıkları) ilişkin görüşleri nelerdir?

4. Öğretmenlerin,  Bilgisayarları Farklı Görevler İçin Kullanım Sıklıkları’na ilişkin görüşleri arasında, cinsi-

yet, yaş, branş, bilgisayar deneyim yılı, alınan bilgisayar eğitimi ve haftalık bilgisayar kullanım yoğun-

luğu değişkenlerine göre anlamlı farklılık var mıdır?

5. Öğretmenlerin, ‘Bilgisayarları Farklı Görevler İçin Kullanım Sıklıkları’ ile Bilgisayara Karşı Yönelim’e iliş-

kin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Araştırma tarama modelinden yararlanılarak gerçekleştirilen betimsel nitelikte bir çalışmadır. 

Bu araştırmanın çalışma evrenini; 2009–2010 eğitim ve öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Muğla İl Mil-

li Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Merkez ilçesi’ndeki 43 ilköğretim okulunda görev yapan toplam 567 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler genellenmek istendiğinde kurum ve elemanlar açısından iki 

tür evrenden söz edilebilir. Söz konusu evrenler; “kurumlar açısından” ilköğretim okulları, “elemanlar açısından” 

ise bu okullarda görevli öğretmenlerdir. Araştırma, maliyeti düşürmek, ulaşılabilirliği ve denetim olanağını ar-

tırmak amacı ile köy ve belde ilköğretim okulları çıkarılarak sınırlandırılmış ve her okul bir küme kabul edilerek 

kurumlar açısından sadece ilçe merkezinde bulunan toplam 12 ilköğretim okulu örnekleme alınmıştır. Kurum-

lar açısından evren örneklem oranı %28 (12/43) olarak gerçekleşmiştir. Çalışmada bu okullarda görevli toplam 

342 öğretmenin tümüne anket uygulaması yapılmıştır. Eleman sayısı açısından ise evren örneklem oranı %62 

(342/567 ) olarak gerçekleşmiştir. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla 3 bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır; birinci bölümde, 

“Demografik Özellikler Formu”; ikinci bölümde, 5’li Likert tipindeki “Bilgisayar Yönelim Ölçeği”; üçüncü bölümde 

ise 5’li Likert tipindeki “Sınıf İçi ve Sınıf Dışı(Destekleyici) Bilgisayar Kullanım Sıklıkları Ölçeği” kullanılmıştır. Veri 
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toplama aracının güvenirliliği Cronbach Alpha katsayısı ve Test-Tekrar Test yöntemi ile incelenmiştir. Değerlen-

dirmede verilen cevaplar doğrultusunda 19 maddelik Bilgisayara Karşı Yönelim Ölçeği Cronbach Alpha değeri 

ilk uygulama da 0.819, ikinci uygulama da ise 0.890 olarak saptanmıştır. Bilgisayara Karşı Yönelim Ölçeğinin Test-

Tekrar Test Korelasyonu (r) değeri 0.975 olarak tespit edilmiştir. Bilgisayar Kullanım Ölçeğinin Test-Tekrar Test 

Korelasyonu (r) değeri 0.981 olarak tespit edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Değişkenler arasında fark 

olup olmadığı bağımsız gruplar T-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak belirlenmiştir. Değişkenler ara-

sındaki anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için ise ikili regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular;

1. Öğretmenlerin Bilgisayarlara Karşı Yönelim Ölçeği’ne ilişkin görüşlerinin ortalaması 3,81’dir. 

2. Öğretmenlerin Bilgisayarlara Karşı Yönelim’in eğitimde bilgisayara karşı yönelim (x=3,66), genel bil-

gisayar yönelimi (x=3,79) ve teknolojik yenilikçilik yönelimi (x=4,16) boyutlarına ilişkin görüşlerinin 

olumlu olduğu belirlenmiştir. 

3. Bilgisayarlara Karşı Yönelim’in eğitimde bilgisayara karşı yönelim alt boyutuna ilişkin öğretmenlerin 

görüşleri arasında cinsiyet (t(245)=2,829;  p=0,005<0,05), sınıf içi bilgisayar kullanım yoğunluğu 

(F(5,241) =7,114; p= 0,000<0,05) ve eğlence amaçlı bilgisayar kullanım yoğunluğu (F(5,241) =2,609; 

p= 0,026<0,05) değişkenlerine göre anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. 

4. Bilgisayarlara Karşı Yönelim’in genel bilgisayar yönelimi alt boyutuna ilişkin öğretmenlerin görüşle-

ri arasında deneyim yılı (F(4,242)=4,099; p=0,003<0,05), alınan bilgisayar eğitimi (F(7,239)=2,980; 

p=0,005<0,05), mesleki destek amaçlı bilgisayar kullanım yoğunluğu (F(5,241)=4,219; p=0,001<0,05), 

sınıf içi bilgisayar kullanım yoğunluğuna (F(5,241)=6,297; p=0,000<0,05), eğlence amaçlı bilgisayar 

kullanım yoğunluğu (F(5,241)=6,297; p=0,000<0,05) değişkenlerine göre anlamlı bir fark olduğu sap-

tanmıştır. 

5. Bilgisayarlara Karşı Yönelim’in teknolojik yenilikçilik yönelimi alt boyutuna ilişkin öğretmenlerin görüş-

leri arasında sınıf içi bilgisayar kullanım yoğunluğu (F(5,241)=3,375; p=0,006<0,05) değişkenine göre 

anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. 

6. Farklı Amaçlar için Bilgisayar Kullanım Sıklıkları’nın sınıf dışı (destekleyici) bilgisayar kullanım sıklıkla-

rı alt boyutuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet (t(168,095)=3,128;  p=0,002<0,05), 

branş (F(2,244) =10,590; p= 0,000<0,05), deneyim yılı (F(4,242)=4,722; p=0,001<0,05), alınan bil-

gisayar eğitimi (F(7,239)=3,214; p=0,003<0,05), mesleki destek amaçlı bilgisayar kullanım yo-

ğunluğu (F(5,241)=9,641; p=0,000<0,05), sınıf içi bilgisayar kullanım yoğunluğu (F(5,241)=7,902; 

p=0,000<0,05) ve eğlence amaçlı bilgisayar kullanım yoğunluğu (F(5,241)=5,764; p=0,000<0,05) de-

ğişkenlerine göre anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. 

7. Farklı Amaçlar için Bilgisayar Kullanım Sıklıkları’nın sınıf içi bilgisayar kullanım sıklıkları alt boyu-

tuna ilişkin öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet (t(173,996)=2,602; p=0,014<0,05), branş 

(F(2,244)=19,367; p=0,000<0,05), alınan bilgisayar eğitimi (F(7,239)=2,119; p=0,042<0,05), mesleki 

destek amaçlı bilgisayar kullanım yoğunluğu (F(5,241)=5,351; p=0,000<0,05), sınıf içi bilgisayar kul-

lanım yoğunluğu (F(5,241)=11,127; p=0,000<0,05) ve eğlence amaçlı bilgisayar kullanım yoğunluğu 

(F(5,241)=4,564; p=0,001<0,05) değişkenlerine göre anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. 

8. Bilgisayarlara Karşı Yönelim’in eğitimde bilgisayara karşı yönelim, genel bilgisayar yönelimi ve tekno-

lojik yenilikçilik yönelimi boyutları ile Bilgisayar Kullanım Sıklıkları’nın sınıf dışı (destekleyici) bilgisa-

yar kullanım sıklıkları ve sınıf içi bilgisayar kullanım sıklıkları boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olduğu saptanmıştır.

Araştırma bulguları doğrultusunda; öğretmenlerin; eğitimde bilgisayara karşı yönelim, genel bilgisayar yönelimi 

ve teknolojik yenilikçilik yönelimi boyutlarına ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 

sınıf dışı (destekleyici) ve sınıf içi uygulamalarda bilgisayarlardan düzenli olarak yararlandıkları tespit edilmiştir. Öğret-

menlerin, Bilgisayara Karşı Yönelim’e ve Bilgisayarları Farklı Görevler İçin Kullanım Sıklıkları’na ilişkin görüşleri arasında 

çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılıklar aynı zamanda da anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   
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Öğrenen Özerkliğini Destekleme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Aytunga OĞUZ

Dumlupınar Üniversitesi,  aytungaoguz@hotmail.com

Özet

Günümüzde öğretmenin öğrencilere bilgi aktarmasına dayalı geleneksel öğrenme ortamları önemini yitirmiştir. 

Artık giderek öğrencilerin daha fazla etkin olduğu öğrenen merkezli öğrenme ortamları oluşturulmaya çalışılmakta-

dır. İnsancıl yaklaşım, yapılandırmacı yaklaşım, teknoloji ve öğrenen temelli yaklaşımlar geleneksel öğretim yaklaşım-

larının yerini almaktadır. Bu yaklaşımlar öğrenen özerkliğini gerektirmektedir. Benson’un (2001; akt. Ergür, 2010) da 

belirttiği gibi öğrenen özerkliği etkin öğrenmenin vazgeçilmez bir önkoşulu olmaktadır. Böyle bir ortamda öğrenci-

nin nasıl öğrendiği üzerine odaklanılmaktadır. Öğrenci doğrudan öğrenmeyi öğrenmekte ve kendi öğrenme sürecini 

açıklayabilmektedir. Özerk öğrenme süreci uzun vadeli bir süreç olarak öğretmenden edindiği bilgiler ışığında dene-

me yanılma yoluyla kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirmektedir. Öğrenci, gereksinimlerini belirle-

meyi, öğrenmesi ile ilgili kararlar vermeyi ve öz değerlendirme yapmayı öğrenir. Böyle bir sürecin gerçekleşebilmesi 

ve öğrencinin özerk öğrenen özellikleri gösterebilmesi onun nasıl öğrenebileceğini öğrenmesine ve uygun koşulların 

kendisine sunulmasına bağlıdır (Aydoğdu, 2009). 

Holden ve Usuki (1999; akt. Sert, 2007) pasif öğrenme davranışlarının doğuştan gelen bir özellik olmadığı, 

eğitim sisteminin uygun eğitsel koşullar sağlayamaması nedeniyle öğrencilerin özerk öğrenme gelişimlerinin 

engellendiğini belirtmektedir. Eğitim-öğretim sürecinin şeff af ve öğrenci katılımlı olması gerekmektedir. Böy-

lece, öğrenci neyi, ne zaman, neden ve nasıl yaptığını bilir ve kendi kendisinin öğreticisi olmaktadır. Öğrenme 

sürecinde öğrenci, amaç ve yöntem belirleme ve değerlendirme yapma konusunda karar verme yetkisine sa-

hiptir. Sürece katılım göstererek kendi sorumluğunu üstlenmektedir (Bertocchini & Costanzo, 1995; akt. Aydoğ-

du, 2009). Özerk benlik kuramına göre her kültürden insan bazı doğuştan gelen psikolojik gereksinimleri pay-

laşmaktadır. Bu gereksinimler; özerklik, yetkinlik ve başkalarıyla sosyal ilişkidir. Özerklik gereksiniminin, kişinin 

eylemlerinin kontrol edildiği ya da o eylemlerde bulunmaya zorlandığını hissetmesi yerine, eylemlerinde kendi 

kendine karar verebildiğini duyumsamasıyla ilgili olduğu belirtilmektedir (Kart ve Güldü, 2008). 

Bu çerçevede öğretmene önemli görevler düşmektedir. Öğretmenin öğrenen özerkliğini destekleyici dav-

ranışları öğrencilerin özerk öğrenenler olmalarında önem taşımaktadır. Öğretmenlerin öğrencileri kendi iste-

dikleri gibi yönlendirmeleri değil,  öğrencilerin kendilerine özgü bir biçimde kendi kendilerine öğrenmelerine 

yardım etmeleri gerekmektedir. Öğrenci nesnelerle, olaylarla  etkileşime geçerek kendi kavramsallaştırmalarını 

ve problem çözümlerini oluşturur. Bu süreçte öğrencinin özerkliği ve girişimi kabul edilir ve cesaretlendirilir (Şa-

hin, T. Y., 2004). Ancak öğrencilerin özerk öğrenme davranışlarının yeterince geliştiği ve öğretmenler tarafından 

yeterince desteklendiği söylenemez. Bir araştırmada,  üniversite öğrencilerinin kendilerini yeterli gördükleri hal-

de öğrenme sorumluluğunu yeterince alamadıkları, pek çok sorumluluğu öğretmenlerin üstlendiği bulguları 

elde edilmiştir (Üstünoğlu, 2009). Başka bir araştırmada da öğretmenlerin özerklik desteği algısı ile amaç tarzı 

arasında etkileşim olduğu gözlenmiştir (Özgüngör, 2006). 

Bu doğrultuda, öğretmenlerin öğrenen özerkliğini ne ölçüde destekleyebildiklerinin belirlenmesi gerek-

mektedir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaöğretim öğretmenlerinin öğrencilerin özerklik davranışlarını ne öl-

çüde destekleyebildiklerini belirleyecek Likert tipi bir ölçek geliştirmektir.

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, geçmişte ya da bugün var olan bir durumu olduğu 

şekilde betimlemeyi amaçlar (Karasar, 1999). Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 Eğitim öğretim yılı Bahar 

döneminde Kütahya il merkezinde görev yapan ilk ve ortaöğretim öğretmenleri oluşturmaktadır.  Bu çalışmada, 

öğretmenlerin özerklik desteklerini belirleyebilecek bir ölçme aracının güvenirlik ve geçerlik özellikleri ortaya ko-

nulmaktadır. Öğretmenlerin öğrenen özerkliğini desteklemelerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek için 

49 maddelik ön deneme formu oluşturulmuştur. Ölçek formunda iki kısım yer almaktadır. Öğretmenlerden birinci 

kısımda, maddelerdeki davranışları ne ölçüde gerekli gördüklerine ilişkin yanıt vermeleri, ikinci kısımda ise ölçek 

maddelerinde belirtilen davranışları ne ölçüde sergileyebildiklerine ilişkin yanıt vermeleri istenmiştir. Hazırlanan 

ölçek deneme formu ilk ve ortaöğretim öğretmenlerine uygulanmıştır. Ölçeğin beşli yanıt seçenekleri; her zaman,  

çoğu zaman, ara sıra, çok az, hiçbir zaman biçiminde belirlenmiştir. Ön uygulama sonucu elde edilen verilerin ana-

lizinde her bir madde puanı ve ölçek puanları için betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Korelasyonlara dayalı mad-

de analizi tekniği ve alt -üst grup ilişkisiz t testi teknikleri kullanılarak madde analizleri ve faktör analizi yapılmıştır. 

Analizler sonucu ölçeğin kaç boyutlu olduğu geçerlik ve güvenilirlik sonuçları ortaya konulmaktadır. Araştırmanın 

amacı doğrultusunda alan yazın incelemesi, alan uzmanlarının ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda hazırla-

nan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sürmektedir. Ölçeğin, öğretmen eğitimi programlarının ve öğrenen 

merkezli öğrenme ortamlarının gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Özerklik desteği, öğretmen eğitimi, özerk öğrenme
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Eğitim, Öğretim Sistemi Ve Tarım Üzerine Olan Etkileri

Mustafa DEMİR

O. K.G.K. Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Tokat, mustafademir@tokatarastirma.gov.tr

Ö.Faruk NOYAN

Özet

Bir bütünü oluşturan parçaların topluluğu  olarak  adlandırılan sistemler, birbirlerini de etkileyerek yaşam 

ve insan ilişkilerini şekillendirmektedir.

Toplum yaşamına yön veren eğitim ve öğretim gibi sistemlerin, içinde bulunulan inanç, siyasi, ekonomi ve 

sosyal koşulların etkisinde bulunduğundan, tanımlarını yapmak oldukça zordur. Sözlük anlamıyla eğitim; kişinin 

yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümü ola-

rak tanımlanabilir. Öğretim; öğretme faaliyetlerinin önceden hazırlanıp bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, 

düzenli, kontrollü ve örgütlü olarak öğrenene sunulmasıdır.   

Sözlük olarak anlamları belirtilen eğitim ve öğretim sisteminin anlamı ve kişiler üzerinde bıraktığı etki gö-

receli olup, anlamı kişiden kişiye göre değişebilmektedir. İnsan ilişkilerinde kolaylık sağlaması beklenen sistem 

bazen resmi ideolojinin bazen de çeşitli inanç grublarının diğerlerini baskıladığı araç haline dönüşebilmektedir.  

Bu durumun önüne geçmek amacıyla çeşitli isimler  altında farklı eğitim sistemleri gündeme gelmektedir.

Sunulan bu bildirideki amaç; eğitim ve öğretim sisteminin olgusal özelliklerini  belirleyip tarım sisteminin 

bundan nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. 

Ülkemizdeki bilimsel tarım uygulamalarına dönük tutum ve davranışları etkileyen boyutuyla eğitim ve 

öğretim sistemin özellikleri aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. Eğitim ve öğretim sisteminde önceden belirlen-

miş bir program öğrencilere anlatılmakta, öğrenci konumundakiler bu programa uymak zorundadırlar. Sistem, 

başarıya önem vermekte, bireyden çok başarı önem kazanmaktadır. Çoğunluk dersler hafızaya bilgi yüklemeye 

dayalıdır. Sınavlarda, hafızadaki bilgi iyi hatırlanabilip yazıya dökülebirse başarı artmaktadır. Sistem. herhangi 

bir uzmanlık alanında başarılı olabilecek adaylar yetiştirmektedir. Sistemi sorgulama genelde yapılmamaktadır. 

Başarı için yarışma yapılması teşvik edilmektedir. 

Özet olarak özellikleri  verilen eğitim ve öğretim sisteminin, tarım üzerine olan bazı etkileri aşağıda veril-

miştir. Kendilerine verilen eğitim yolu ile bitkileri doğanın değilde kendilerinin yetiştirdiğine inanan insanlığın 

büyük bir kısmı bilimsel tekniklerle ürün ve üretkenliğin artacağına inanmaktadır. Gerçekte olan, çeşitli teknikler 

kullanılarak ürün verimi artmamakta olup ürün kayıpları engellenmeye çalışılmaktadır. Ürün kayıplarının azal-

tılması, verimliliğinin artması anlamına da gelmemektedir.  Kimyasal gübreler toprak ölü olduğunda yani do-

ğal yapısı bozulduğunda etkilidir.  Doğal olarak yetişen ormanlık alanlar canlı olduğundan kimyasal gübrelerin 

bu alanlarda hiçbir olumlu etkisi olmamaktadır.   Tarım ilaçlarının bitkileri korumaya yönelik olduğu öğretiside 

bir yanılsamadan ibarettir. Tarım ilaçları sadece sağlıksız bitkileri korumaya yaramaktadır.   Sonuç olarak tarım 

üzerine çalışan bilim insanları, bir özelliği inceleyerek genellemeye gitmektedir.  Tüme varım yöntemi olarak 

da adlandırılabilinen bu yol ile doğanın özellikleri bilinemediği gibi tarım sistemine köklü çözümler üretileme-

mektedir (Fukuoka 2006,s.45, 2012 s.71).  Parçaları inceleyerek bütünü görmek mümkün değildir. Parçaların 

toplamıda hiçbir zaman bütünü ifade edemez. 

Bay Fukuoka Japonya’nın uluslararası üne sahip bilim adamlarından birisi olmasına karşılık bilimsel tarımın 

yıkıcılığını farkederek görevinden ayrılmış, köyünde 60 yıla yakın kendisin kurduğu ve adlandırdığı “doğal ta-

rım” sistemini uygulamıştır. Buradaki doğal tarımın ekolojik veya organik olarak adlandırılan tarım sistemleriyle 

ilgisi yoktur. Ekolojik veya organik olarak adlandırılan sistemler de bilimsel tarımın içinde yer almaktadır. Bay 

Fukuoka’nın ortaya çıkardığı “Doğal Tarım” doğadaki sistemlerin işleyişilerini gözlemleyerek ve anlayarak, ilha-

mını ondan alarak oluşturduğu bir sistemdir. Bu sisteme göre tarımda görülen hastalık ve zararlı akını sistemin 

ilahi uyarıcılarıdır. Bunlar bize sistemde doğal olmayan bir işleyiş olduğunu anlatmaktadır. Bize düşen nedenleri 

bulmaktır. Bilimsel tarımın yaptığı belirtileri yok etmektir. Doğal tarım sisteminde canlıların bazılarına zararlı 

veya faydalı olarak adlandırılma olayı da yoktur. Döngülerin işleyişine hizmet eden canlılar vardır.  Bay Fukuoka 
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2008 yılında 95 yaşında iken yaşama veda etmiştir. Bıraktığı çiftliği günümüzde bile Dünya’nın değişik kesimle-

rinden gelen ziyaretçi akınına uğramakta, kitapları okunmaktadır.

Bay Fukuoka bu sistemi nasıl kurmuştur? Bu konu öğretim sisteminin de önemli konularındandır. Bay Fu-

kuoka Dünya’nın zeki insanlarından birisidir. Bu ona genlerinin sunduğu bir lutufdur. Bu özelliği ona çalıştığı 

alan için bir adım önde başlamasına neden olmuştur. Bay Fukuoka ilk yıllarda öğretim yolu ile kazandığı bilginin 

etkisinde kalmasına karşılık, sistemi sorgulama ile kazandığı  bilgiyi elinin tersiyle itmiştir. Bu bize bilginin sınırlı 

ve zamana bağlı olduğunu göstermektedir. Nitekim usta öğretici Jiddu Krishnamurti konuşmalarında bilginin 

sınırlı ve zamana bağlı olduğunu söylemiş, asıl olanın sorgulama yolu ile zekanın uyandırılması gerektiğini ifade 

etmiştir. Albert Einstein zamanın uzayda göreceli olduğu kuramını mevcut bilgiyi sorgulayarak ve yadsıyarak 

zeka aracılığı ile ortaya çıkarmıştır. Einstein’den önceki mevcut bilgiye göre zaman tüm uzayda değişmez bir 

kavramdı.  Halk ozanı Yunus Emre’ye göre sorgulama ile birlikte bireyin kendini yargılamadan anlaması yaratı-

cı zekanın ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Bu öneme vurgu yapan “bilim kendin bilmektir, sen kendini 

bilmezsen bu nice okumaktır” der. Kendini anlamanın yolu ilişkiler dünyasında her davranışın, her düşüncenin, 

her canlının farkına varmaktır. Bu farkına varışta bir yargılama ve değerlendirme, yorum yoktur. Yunus Emre ve 

Jiddu Ktishnamurti yapılacak yorum ve değerlendirmelerin kişinin kendisinini ve gerçeği aramasında yanlış yola 

saptıracağından bahsetmektedir. Ayrıca bu usta öğreticilere göre yaşamda bireye yön verebilecek bir öndere, 

rehbere gerek yoktur. Rehber veye önderler bireyi kalıplaştırıp şekillendirmektedir. Bu da yaratıcı zekanın işleyi-

şine engel olmaktır. Teknik bilgi gereklidir. İnsan ilişkilerine zarar verebilecek psikolojik bilgiye ise gerek yoktur.

Ülkemiz tarım sistemi diğer sistemlerde olduğu gibi Dünya’daki gelişmelerden etkilenmektedir. Özellikle 

tüm Dünya’ya hakim olan çılgın para ekonomisi tarım sistemini de olumsuz etkilemektedir. Milyonlarca yılda 

oluşan paha biçilmez derecede önemli toprak kaynakları küçük hesaplar uğruna kısa sürede elden çıkabilmek-

tedir. Son on yıl içerisinde kaybedilen toprak parçası 4 milyon ha’lık bir alanı kaplamaktadır (www.tema.org.tr).  

Öte yandan insanların doğa ve çevre ile ilişkileri arasında yaşamsal bir bağ vardır. Usta öğretici Jiddu Krishna-

murti “Doğa ve Çevre Üzerine” isimli yayınında (4 nisan 1975) şu sözleri söylemektedir. “Doğa ile bağınızı kay-

bederseniz, insanlıkla da bağınızı kaybedersiniz. Doğa ile hiçbir ilişkiniz yoksa, zamanla katile dönüşürsünüz; 

yavru fokları, balinaları, yunusları, insanları, çıkar için, spor olsun diye, yiyecek için yada bilgi için öldürürsünüz. 

O zaman doğa sizden korkar, güzelliklerini geri çeker. Ağaçlar arasında yürüyüşe çıkabilir, boş mekanlarda kamp 

yapabilirsiniz, ama yine de bir katilsinizdir., dolayısıyla o güzelliklerle dostluğunuzu kaybedersiniz. Büyük bir 

olasılıkla hiçbir şeyle, eşinizle ya da çoçuklarınızla ilişkide değilsinizdir.”

Usta öğreticilerin açıklamalarından şunu anlıyoruz. Yaşam denilen bu yolculuğa bireyler tek başına çıkala-

bilmeli ki yaratıcı zeka ortaya çıksın. 

Sonuç olarak da; doğanın kusursuz işleyişine araya bilgi ve yorum katmadan tümüne birden bakmak bera-

berinde tarım sistemindeki sorunların kendi içinde çözüm yollarının bulunduğunu gösterebilecektir. 

Anahtar sözcükler: eğitim sistemi, tarım sistemi, doğal tarım
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II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Paneli:   Türkiye’de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sekiz Üniversitemizdeki Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Lisansüstü 

Programlarının Genel ve Alana Özel Dersler Açısından Karşılaştırması: 

Farklı Yönelimler

Güzver YILDIRAN

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongre’mizde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor, 

beraberliğimiz süresince paylaştıklarımızın alanımızdaki bilimsel etkinliğe katkı yapmasını diliyorum. Bugünkü 

panel konumuz, “Türkiye’de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığını taşıyor. Bu sorunları 

irdelerken, alana lisansüstü düzeyde uzman veya akademisyen yetiştiren üniversitelerin yüksek lisans ve dok-

tora programlarındaki benzerlik ve farklılıkları ele alarak, lisansüstü eğitimdeki yaklaşımlarımızı, olabildiğince 

nesnel bir şekilde paylaşmanın ve bu suretle de verilerle genel bir resmi oluşturmanın önemli olacağını düşün-

düm. Burada sunulan yöntem ile Eğitim veya Eğitim Bilimleri Fakülteleri olan bütün kurumların programlarını 

incelemenin faydalı olacağı kanısındayım.  

Bu düşüncelerle, kronolojik olarak Eğitim Programları ve Öğretim alanında lisansüstü eğitim vermekte 

olan ve mezunları arasında diğer birçok üniversitede alanımızı yeşerten akademisyenler bulunan 8 üniversiteyi 

örneklem olarak almayı yeğledim.  Böylece seçtiğim örneklem, Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, 

Hacettepe, Orta Doğu ve Yıldız Üniversiteleri’ndeki Eğitim Programları ve Öğretim alanındaki yüksek lisans ve 

doktora programlarını içermektedir. 

Örneklem olarak alınan üniversitelerin web sayfalarından gerekli bilgilere ulaşılmaya çalışıldı. Ancak, her 

üniversitenin formatı farklı olduğu için bazı durumlarda gerekli bilgiler elde edilemedi. Bu bilgiler arasında han-

gi derslerin zorunlu, hangilerinin ise seçmeli olduğu ve derslerin kredi bilgileri yer alıyor. Bu nedenle, hatalar or-

taya çıkmış olabilir. Bu üniversitelerde çalışan değerli meslektaşlarımın hataları düzelteceğine inanıyor; burada 

sunulan çalışmanın yöntem açısından katkı yapacağını umuyorum. 

Yüksek Lisans Programları

İlkin üniversitelerin Eğitim Programları ve Öğretim alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarının hangi 

enstitüler içinde bulunduğu belirtilmektedir. Buna göre, 8 üniversiteden 5’i programlarını Sosyal Bilimler, 3’ü ise Eği-

tim Bilimleri Enstitüleri altında yürütmektedir. 

Bundan sonraki veriler, her üniversitenin yüksek lisans programlarındaki dersleri içeren tablolarda sunul-

maktadır. Bu veriler,  8 üniversitedeki yüksek lisans programlarının kaç dersten oluştuğuna ilişkindir. Yüksek 

lisans ders sayıları, 11 olarak en fazla Boğaziçi Üniversitesi’nde, 8 olarak en az Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde-

ki yüksek lisans programlarında bulunmaktadır. Sekiz üniversitenin ortalama yüksek lisans ders sayısı 9 olarak 

ortaya çıkmaktadır.

Alanımızda teknik bilgi ve beceriler, Ölçme Değerlendirme dışında diğer tüm eğitim alanlarından daha ge-

rekli ve fazladır. Bu nedenle, bundan sonraki analizde, ‘olmazsa olmaz’ olarak iki tür dersin programların içeriğin-

de zorunlu veya seçmeli ders olarak ne şekilde yer aldığına bakıldı. Bunlardan ilk grup ders, hangi alanda olursa 

olsun bir bilim insanının alanına katkı yapmasında ‘olmazsa olmaz’ olan araştırma yöntembilimi dersleri ile veri 

analizi için gereken istatistik bilgileri kapsayan dersler olarak ele alındı. İkinci grupta ise ölçüt olarak, eğitim ve 

öğretim programları oluşturmaya temel olan kuramsal ve uygulamalı dersler ile program değerlendirmeye te-

mel olan ölçme değerlendirme, program değerlendirme ve bilgisayar tabanlı tasarım ile ilgili, alanımız için yine 

‘olmazsa olmaz’ olan dersler kullanıldı.  

Bundan sonraki tablolarda, üniversitelerin yukarıda belirtilen iki grup dersi zorunlu veya seçmeli olarak 

sunma durumu gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, yüksek lisans düzeyinde,  araştırma yöntembilimi dersleri 8 

üniversitenin 6’sında zorunlu, 1’inde ise seçmeli konumdadır. Bu, kanımca yüreklendirici bir veridir. Bilimin do-

ğası gereği, her alandaki bilimsel etkinlik araştırmalarla artar. Araştırma yöntembilimi her alanın ‘conditio sine 
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qua non’u başka bir deyişler ‘olmazsa olmazı’dır. Bu dersin yüksek lisans düzeyinde zorunlu dersler arasında 

mutlaka bulunması, şikâyet ettiğimiz bilimsel etkinlik ve üretim düzeyimizi kesinlikle arttıracaktır kanısındayım. 

Genel dersler arasında bulunması her bilim alanı için önemli olan istatistik veya veri analizi dersleri ise 8 

üniversite arasında yarıdan az olarak 3 üniversitede yüksek lisans düzeyinde zorunlu ders olarak bulunmakta; 

2 üniversitede bu dersler seçmeli olarak sunulmaktadır. Üç üniversitede ise bu ders programlarda yer alma-

maktadır. Veri analizinde doğru istatistikleri kullanamayan veya en azından ne tür analizlerin gerekli olduğunu 

saptayamayan akademisyenlerin bilime ve alanlarına uzun vadeli katkıları olabilir mi? Bilim tarihi buna olumsuz 

yanıt vermektedir. Bilim, günlük soruları günlük yöntemlerle değil, herkesin sınamasına olanak tanıyan süreç ve 

tekniklerle ele alır. Eğer amaç bilim insanına yakışır bir şekilde, günü kurtarmak ve belirli kademelere ne olursa 

olsun yükselmenin ötesindeyse, genç akademisyenlere ciddi tavsiyem kendilerini bu iki alanda yetiştirmeleridir. 

Alanımıza özel derslerde üniversitelerimiz farklı vurgularla ilginç bir resim çiziyor. Genel olarak üniversi-

teler daha çok teknik bilgilere vurgu yaparak alana yaklaşanlarla, daha çok kuramsal bilgilere vurgu yapanlar 

olarak ayrışıyor. Şimdi yüksek lisans programlarına bu açıdan bir bakalım. 

Yüksek lisans düzeyinde program geliştirme ile ilgili ders veya dersler, 8 üniversite arasında 4’ünde zorun-

lu, 4’ünde ise seçmeli dersler arasında bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde olduğu gibi, az sayıda seç-

meli ders arasından seçim yapılıyor olsa ve bu dersler arasında 1 adet program geliştirme dersi mutlaka alınma 

durumunda bulunsa bile, alana adını vermiş ve temel bilgi ve becerileri içeren 1 veya 2 dersin zorunlu konuma 

getirilmesi düşünülmelidir kanısındayım. 

Yüksek lisans düzeyinde yine alan için önemli olan program değerlendirme dersi ise 3 üniversitede zorun-

lu, 1 üniversitede kısıtlı sayıda seçenek arasında olma olasılığı fazla durumda, 3 üniversitede ise yine seçmeli 

konumdadır. Bir üniversitede bu ders programda yer almamaktadır. Program değerlendirme alnında 1 veya 2 

dersin zorunlu olarak alandaki temel bilgi ve uygulamaları içermesi gerekliliği, kanımca yine üzerinde durulma-

ya değer bir konudur.   

Alanımızda teknik bilgi ve beceriler alanın ‘conditio sine qua non’u olduğu için, ölçme değerlendirme ala-

nından en az 1 ders programlarda bulunma durumundadır. Bu alanda en az 1 ders 8 üniversite arasında 2’sinde 

zorunlu, 3’ünde seçmeli ders konumunda bulunmakta, 3 üniversitede ise yer almamaktadır. Ölçme değerlen-

dirme bilmeyenlerin nasıl program değerlendirebileceği düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Son yıllarda 

doçentlik yükseltmeleri ile ilgili olarak gelen dosyalarda, adayların bu teknik bilgilerden mahrum olarak yaptık-

ları çalışmalar belki yükseltilmelerini sağlamakta, ancak bilime katkıları kısa vadeli olmaktadır.

Bilgisayar tabanlı program ve değerlendirme tasarımları ise 8 üniversiteden 2’sinde zorunlu olarak yer al-

makta; 2’sinde seçmeli dersler arasında bulunmakta; 4’ünde ise yer almamaktadır. Alanımıza ait tasarım ve prog-

ramların bilgisayar mühendisleri ve işletmeciler tarafından yapılarak piyasaya salındığı günümüzde, lisansüstü 

öğrencilerimizi bu becerilerle donatmak görevimizmiş gibi geliyor. 

Alana baktığımızda, yüksek lisans düzeyinde gerekli teknik bilgi, beceri ve uygulamaları içeren programlar 

oluşturmaya çalışmamız, ülkeye bu alanda katkı olasılığımızı arttıracaktır kanısındayım. Bu tür teknik bir eğitim-

den sonra, farklı yaklaşımları doktora eğitiminde sunmak, ülkemiz için alana katkılarımızın düzeyini arttıracaktır. 

Bundan sonra yapılan analizde, 8 üniversitede çoğu seçmeli olarak verilen diğer dersler sınıfl andı ve olu-

şan sınıfl ar içinde üniversitelerin o konuda verdikleri ders sayıları belirlendi. Yüksek lisans düzeyinde verilen tüm 

dersler, 10 alt başlık içinde sınıfl andı. Her alt başlıkta, üniversitelerin o konuda yüksek lisans eğitiminde sunduğu 

ders sayılarının, bir anlamda o üniversitedeki programın yaklaşım profilini gösterebileceği umulmuştur.  
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Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans eğitiminde zorunlu olması gereken dersler dışındaki diğer 

dersler 10 alt başlıkta toplandı. 

Türk Eğitim Sisteminin Tarihi ile Felsefi ve Sosyal Temelleri

Eğitim Felsefesi

Eğitimin Sosyolojik Temelleri ve Eğitim Politikaları

Karşılaştırmalı Eğitim ve Öğretim

Güncel Yaklaşımlar

Eğitimin Psikolojik Temelleri

Öğrenme-Öğretme Süreç ve İlişkileri

Değişik Düzeylerde Program Geliştirme

Zorunlu Ölçme-Değerlendirme Dersi Dışında Alanla İlgili Diğer Dersler

Problemli Ders Başlığı

Eğitim Programları ve Öğretim alanı yüksek lisans düzeyinde, ‘Türk Eğitim Sisteminin Tarihi ile Felsefi ve 

Sosyal Temelleri’ alanında dersler veren 3 üniversite vardır. Bunlar arasında Gazi Üniversitesi en fazla sayıda dersi 

vermekte (4/8); bu üniversiteyi Yıldız Teknik ve Çukurova Üniversiteleri sırayla izlemektedir.

‘Eğitim Felsefesi’ alanında dersler veren 2 üniversite bulunmaktadır. Bunlar eşit sayıda ders veren Çukurova 

ve Yıldız Teknik Üniversiteleri olarak belirmektedir (2/4). 

‘Eğitimin Sosyolojik Temelleri ve Eğitim Politikaları’ alanında 2 üniversite ders vermektedir. Derslerin tümü 

Çukurova Üniversitesi tarafından verilmekte (6/6), 1 ders ise Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından oluşturulmuş 

bulunmaktadır.

‘Karşılaştırmalı Eğitim ve Öğretim’ alanında en fazla ders Ankara Üniversitesi tarafından verilmektedir (4/6). 

Birer ders de Çukurova ve Yıldız Teknik Üniversiteleri tarafından oluşturulmuş bulunmaktadır.

‘Güncel Yaklaşımlar’ olarak 3 üniversite değişik ilgi alanlarına yönelmektedir. Bunlar, program ve öğretimde 

güncel sorunlar, yükseköğretim ve eğitimde yenileşme ve gelişmeler, eğitimde toplam kalite ve mentörlük eği-

timi gibi konulardır. Bu konular eşit olarak en fazla Çukurova ve Gazi Üniversiteleri’nde işlenmekte (2/4); Yıldız 

Teknik Üniversitesi ise mentörlük eğitimi ile ilgili dersi oluşturmuş bulunmaktadır. 

‘Eğitimin Psikolojik Temelleri’ alanında, 5 üniversite ders vermektedir. En fazla ders Yıldız Teknik Üniversi-

tesi tarafından verilmektedir (3/7). Çukurova bu alt başlıkta 2 ders verirken, Boğaziçi, Dokuz Eylül ve Orta Doğu 

Teknik Üniversiteleri birer ders sunmaktadır.

‘Öğrenme-Öğretme Süreç ve İlişkileri’ ile ilgili olarak 8 üniversiteden 6’sı ders vermektedir. Bu alanda, en 

fazla sayıda dersi Yıldız Teknik Üniversitesi sunmakta (4/7), bu üniversiteyi eşit sayıda dersle Ankara, Gazi ve 

Hacettepe üniversiteleri izlemektedir. Dokuz Eylül ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri bu alt başlıkta birer ders 

sunmakta; Boğaziçi ve Çukurova Üniversiteleri’nde ise böyle dersler bulunmamaktadır.

‘Değişik Düzeylerde Program Geliştirme Dersleri’ ise 6 üniversitede verilmektedir. Bu alanda en fazla sayıda 

dersi Ankara Üniversitesi oluşturmakta (4/7), bunu Çukurova Üniversitesi izlemektedir. Boğaziçi, Gazi, Hacettepe 

ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri konuyla ilgili birer ders sunarken,  Dokuz Eylül ve Yıldız Teknik Üniversiteleri 

bu alanda ders vermemektedir.

‘Zorunlu Ölçme Değerlendirme Dersi Dışında Alanla İlgili Diğer Dersler’ konusunda 6 ders olarak tüm ders-

leri Orta Doğu Teknik Üniversitesi vermektedir. Zorunlu ‘Ölçme Değerlendirme Dersi’ dışında böyle bir çeşni 

başka üniversitelerde mevcut değildir.

Bir ders başlığı içerik ve içeriği oluşturan süreçlerin özetini sunar. ‘Uzmanlık Alan Dersi’ sunacağı bilgi ve 

becerilere ışık tutmamakta, başka alanlarda yapılanlarla farklılıkları belirtememektedir. Bu nedenle, dersin tam 

olarak ne yaptığını yansıtır bir isme kavuşması daha bilgilendirici olacaktır.
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Kısaca, yüksek lisans düzeyinde zorunlu olması gereken genel ve alan dersleri dışında, 8 üniversitenin 

Eğitim Programları ve Öğretim alanında verdiği dersler 10 ayrı sınıfl ama içinde yer almıştır. Üniversitelerin bu 

alanlarda verdikleri ders sayılarından hangi alanlara önem verdikleri saptanmıştır. Bu basit analiz, üniversitelerin 

Eğitim Programları ve Öğretim alanında farklı yaklaşımlar yansıttığını göstermektedir.  

Alanın ilk lisansüstü çalışmalarını oluşturan Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri’nin yaklaşımları farklılıklar 

içermektedir. Ankara Üniversitesi yüksek lisans düzeyinde ‘Karşılaştırmalı Eğitim’ alanına en fazla önem veren 

üniversite olarak belirmektedir. Hacettepe Üniversitesi ise alanın temelini oluşturan dersleri zorunlu olarak sun-

makta ve alana teknik bir program olarak katkı yapmaktadır.  Boğaziçi Üniversitesi’nin Hacettepe gibi ana başlık-

ları içeren teknik ağırlığı yüksek bir programa sahip olduğu, Hacettepe Üniversitesi’nden farklı derslerin istatistik 

ile insan gelişimini ele alan eğitim psikolojisi alanında bulunduğu gözlenmektedir. Çukurova Üniversitesi’nin, 

‘Eğitimin Sosyolojik Temelleri ve Eğitim Politikaları’ alanına vurgu yaptığı ve ‘Eğitim Felsefesi’ ile ‘Güncel 

Yaklaşımlar’a önem verdiği görülmektedir. Çukurova Üniversitesi’nin bu çerçeve ile daha çok Ankara Üniversite-

si modeline yaklaştığı gözlenmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ise Hacettepe ve Boğaziçi Üniversiteleri’ne 

benzer bir şekilde temel dersleri içeren ve yine eğitim psikolojisinde yaratıcılık ve öğrenme-öğretme süreçlerini 

kapsayan bir programla eğitim verdiği görülmektedir. Gazi Üniversitesi’nin en fazla ‘Türk Eğitim Sistemi’nin Ta-

rihi ile Felsefi ve Sosyal Temelleri’ üzerinde durduğu; ‘Güncel Yaklaşımlar’ ile de ilgilendiği anlaşılmaktadır. Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi’nin ayrı bir modelle, bilim için gerekli istatistik ve araştırma yöntemleri dışında bütün 

diğer dersleri seçmeli olarak verdiği ve örneklemdeki 8 üniversite arasında Ölçme-Değerlendirme alanında en 

fazla sayıda ders içerdiği gözlenmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi karma bir yaklaşım göstermekte ve Hacet-

tepe ve Boğaziçi Üniversiteleri gibi teknik bir program yanında, öğrenme-öğretme ilişkileri, eğitimin psikolojik 

temelleri ve ‘Türk Eğitim Sistemi’nin Tarihi ile Felsefi ve Sosyal Temelleri’ne vurgu yapmaktadır.    

Doktora Programları

Yukarıda yüksek lisans için kullanılan çalışma yöntemi doktora programları için de geçerli olmuştur. Boğa-

ziçi Üniversitesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora programı bulunmadığı için buradaki ör-

neklem yukarıda belirtilen diğer 7 üniversiteyi içermektedir. Bu 7 üniversitede doktora eğitimi 3 ile 6 yıl arasında 

7 ile 12 dersi kapsamaktadır.  

Doktora düzeyinde olan bireyler artık ileri düzeyde veri analizi ve araştırma desen ve yöntemlerini kul-

lanabilme durumunda olmak zorundadır. Doktoralı bireylerin kendi alanlarında metodolog, başka bir deyişle 

yöntem bilimci olmaları, örneğin ABD’deki en iyi üniversitelerde doktora eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 

nedenle, ABD’de doktora düzeyinde  sunulan çok sayıda veri oluşturma ve çözümleme dersleri yanında birçok 

yöntem bilim dersi de mevcuttur. Bu tür üniversiteler, Nobel ödülleriyle taçlandırdıkları katkılarını sağlam bilim-

sel temelli araştırmalarına borçludur. Bu nedenle, alanımızda katkılarımızın anlamlı olmasını istiyorsak, bilim-

sel ürünlerimizi anlık ve kişisel kaygılarla değil, sağlam bilimsel yönelim ve tekniklerle yapabileceğimizi kabul 

etmemiz yararlı olur. Öğrencilerimiz ve genç akademisyenlerin bu konularda gelişmeleri için bütün olanaklar 

kullanılmalıdır kanısındayım.

Şimdi üniversitelerimizin bilimin her alanının gerektirdiği bu tür becerilerde nasıl bir resim çizdiğine bir 

bakalım. ‘Araştırma Yöntembilimi’ ile ilgili zorunlu dersler 7 üniversiteden, Hacettepe,  Orta Doğu Teknik ve Yıldız 

Teknik Üniversiteleri olmak üzere 3’ünde zorunlu, 3’ünde seçmeli olarak sunulmakta, 1 üniversitede ise ulusla-

rarası araştırma projeleri çerçevesinde seçmeli olarak ele alınmaktadır. Doktora düzeyinde kuvvetli yöntembilim 

derslerinin mutlaka programlarda yer alması olumlu sonuçlar verecektir.

Veri oluşturma ve analizi için istatistik dersleri ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde zorunlu olarak veril-

mekte; Gazi Üniversitesi’nde yine zorunlu olarak Araştırma Yöntemleri ile birlikte sunulmaktadır. Bu 2 üniversite 

dışında 3 üniversitede bu ders seçmeli olarak verilmekte, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri’nde ise bulunma-

maktadır. Bu tür derslerin mutlaka doktora programlarında içerilmeleri, yakındığımız düşük düzey araştırmaları 

etkin hale getirecektir.
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‘Program Geliştirme’ ile ilgili ders, 7 üniversitenin Çukurova, Gazi, Hacettepe ve Yıldız Üniversiteleri olmak 

üzere 4’ünde zorunlu olarak verilmekte; Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2 ve 3’üncü grup seçmeli, Orta Doğu Tek-

nik Üniversitesi’nde alan seçmeli ve Ankara Üniversitesi’nde seçmeli dersler arasında bulunmaktadır. 

‘Program Değerlendirme’ alt başlığında ise Ankara, Çukurova, Gazi, Hacettepe Üniversiteleri ile Yıldız Tek-

nik Üniversitesi’nde zorunlu ders kategorisinde yer almaktadır. Bu ders, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 3. Grup seç-

meli dersler arasında bulunmakta Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ise alan seçmeli dersi olarak yer almaktadır. 

‘Ölçme-Değerlendirme’ ile ilgili zorunlu ders yalnız Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Diğer üni-

versitelerin doktora programlarında bu ders yer almamaktadır. 

‘Teknoloji ile Tasarım’ dersi ise 7 üniversiteden hiçbirinde zorunlu ders olarak belirmemektedir. Bu ders 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 3’üncü grup dersler arasında yer almakta, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ise seçmeli 

konumunda bulunmaktadır.

Doktora eğitimi düzeyinde, Eğitim Programları ve Öğretim alanında yukarıdaki dersler dışında diğer ders-

lerin sınıfl anması, üniversitelerin alana yaklaşımlarındaki farklılıkları göstermektedir. Doktora düzeyindeki ders-

lerin sınıfl aması da 10 ayrı grup dersin bulunduğuna işaret etmektedir.  

 Eğitim Programları ve Öğretim doktora eğitiminde beliren 10 grup ders şu alt başlıklarda toplanabilir:

Türk Eğitim Sistemi

Eğitim Felsefesi

Eğitimin Sosyolojik Temelleri ve Eğitim Politikaları

Karşılaştırmalı Eğitim

Zorunlu Araştırma Yöntemleri Dersi Dışında Alanla İlgili Diğer Dersler 

Öğretmen Eğitimi

Öğrenme-Öğretme Süreç ve İlişkileri

Değişik Düzeylerde Program Geliştirme

Güncel Yaklaşımlar

Münferit Dersler ve Problemli Ders Başlığı

‘Türk Eğitim Sistemi’ ile ilgili olarak 4 üniversite 5 farklı ders vermektedir. Bunlardan 2’sini Gazi Üniversitesi 

sunmakta; Dokuz Eylül, Hacettepe Üniversiteleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere 3 üniversite de bu alt 

başlıkta birer ders vermektedir. 

‘Eğitim Felsefesi’ alanında üniversiteler 3 ders vermektedir. Bu derslerin 2’si Yıldız Teknik Üniversitesi, 1’i ise 

Gazi Üniversitesi tarafından sunulmaktadır. 

‘Eğitimin Sosyolojik Temelleri ve Eğitim Politikaları’ alanında üniversiteler 7 ders sunmaktadır. Bu dersler-

den 3’ü Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından verilirken, bunu, 2 dersle Yıldız Teknik Üniversitesi izlemekte; Çuku-

rova ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri de bu alanda birer ders sunmaktadır. 

‘Karşılaştırmalı Eğitim’ alanında üniversiteler 6 ders sunmakta; bunlardan 3’ü Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

tarafından verilmektedir. Bunu, 2 dersle Ankara Üniversitesi izlemekte, Yıldız Teknik Üniversitesi de bu alt baş-

lıkta 1 ders vermektedir.

‘Zorunlu Araştırma Yöntemleri Dersi Dışındaki Alanla İlgili Diğer Dersler’ alt başlığında, üniversitelerde 8 

ders sunulmaktadır. Bunların 4’ü Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yer almakta, bunu, 2 dersle Yıldız Teknik Üniversi-

tesi izlemekte; bu konuda Ankara ve Çukurova Üniversiteleri de birer ders vermektedir. 

‘Öğretmen Eğitimi’ alanında üniversitelerimizde 4 ders bulunmaktadır. Bunlardan 2’si Gazi, 2’si Dokuz Eylül 

Üniversiteleri’nde verilmekte, 1 ders ise Yıldız Teknik Üniversitesi programında yer almaktadır.
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Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora programları, alanla ilgili dersler yanında en fazla  ‘Öğren-

me-Öğretme Süreç ve İlişkileri’ alt başlığında dersler içermektedir. Bu konuda 6 üniversitemizde 10 ders bulun-

maktadır. Bunlardan Dokuz Eylül, Hacettepe, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri 2’şer ders vermek-

te; Ankara ve Çukurova Üniversiteleri de bu alanda birer ders sunmaktadır. 

‘Değişik Düzeylerde Program Geliştirme’ alanında üniversitelerimiz, kuramsal ve uygulamalı olarak 8 ders 

sunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuramsal olarak 2, uygulamalı olarak da 4 olmak üzere bu alanda 

6 ders vermektedir. Ankara Üniversitesi uygulamalı olarak 2 ders sunmakta, bu derslerden ‘İlköğretim Eğitim 

Programı: Kuram ve Uygulama’ aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin verdiği 6 ders arasında yer al-

maktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ise alanla ilgili eğitim tarihine ilişkin 1 ders bulunmaktadır. 

Bunların dışında ‘Güncel Yaklaşımlar’ı yansıtan 2 ders Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. 

Münferit olarak hiçbir sınıfl amaya girmeyen 2 ders vardır. Bunlardan biri  ‘Hizmetiçi Eğitim’, diğeri ise ‘İkinci 

Dil Öğrenimi’ dersleridir. ‘Hizmetiçi Eğitim’ dersinin hedef kitlesi belirtilmeli, eğitimin değişik alanlarında değişik 

gruplara mı sunulduğu yoksa öğretmenler için mi hazırlandığı adında açıkça yer almalıdır. ‘İkinci Dil Öğretimi’ 

dersinin neden Yabancı Diller Eğitimi altında olmayıp, Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında yer aldığı 

açık değildir. Daha önce belirtildiği gibi ‘Uzmanlık Alan Dersi’nin adının da ders içeriğini belirtecek şekilde de-

ğiştirilmesi olumlu olacaktır. 

Yüksek lisans programlarına kıyasla alana özgü derslerin daha çok bulunduğu doktora programları yine 

farklı yönelimler yansıtmaktadır. Ankara Üniversitesi ‘Karşılaştırmalı Eğitim’ alanında yüksek lisansta gösterdi-

ği yoğunlaşmayı doktora eğitimi sürecinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bırakmış gözükmekte ve doktora 

düzeyinde bu alanda 2’inci sırayı almaktadır. Ayrıca Ankara Üniversitesi ‘Değişik Düzeylerde Program Geliştirme’ 

konusunda etkin olmaktadır. Çukurova Üniversitesi karma bir program yansıtmakta ve ‘Eğitimin Sosyolojik Te-

melleri ve Eğitim Politikaları’, ‘Zorunlu Araştırma Yöntemleri Dersi Dışında Alanla İlgili Diğer Dersler’ ve ‘Öğren-

me-Öğretme Süreçleri’ alt başlıklarında birer ders sunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi, ‘Eğitimin Sosyolojik 

Temelleri ve Eğitim Politikaları’ alanında en fazla ders veren üniversite olarak belirmekte, ‘Zorunlu Araştırma 

Yöntemleri Dersi Dışında Alanla İlgili Diğer Dersler’ başlığında 4 ders sunmakta, ‘Öğretmen Eğitimi’, ‘Öğrenme-

Öğretme Süreçleri’ ve ‘Güncel Yaklaşımlar’ alanlarında da en fazla ders sunan üniversite olarak ortaya çıkmak-

tadır. Gazi Üniversitesi yüksek lisans düzeyinde olduğu gibi doktora düzeyinde de yine ‘Türk Eğitim Sistemi’ ile 

ilgili daha çok ders içermekte, ‘Öğretmen Eğitimi’ konusunda da katkı yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi yük-

sek lisansta olduğu gibi doktora düzeyinde de yine kapsamlı ve teknik bir program sunmakta, bunun yanında 

‘Öğrenme-Öğretme Süreçleri’ alanında katkı yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ‘Karşılaştırmalı Eğitim’ 

alanında en fazla dersi sunan üniversite olarak belirmekte, ‘Öğrenme-Öğretme Süreçleri’ne de katkı yapmakta-

dır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ‘Eğitim Felsefesi’, ‘Eğitimin Sosyolojik Temelleri ve Eğitim Politikaları’, ‘Öğrenme-

Öğretme Süreçleri’ ve ‘Zorunlu Araştırma Yöntemleri Dersi Dışında Alanla İlgili Diğer Dersler’ konularını içeren 

karma bir eğilimi yansıttığı gözlenmektedir. 

Doktora programlarının alanla ilgili dersleri yüksek lisansa kıyasla daha yoğun bir şekilde içerdiği görül-

mektedir. Bu nedenle, farklı yönelimler yüksek lisansa kıyasla doktora programlarında netliğini bir derece kay-

betmektedir. Sorulması gereken soru, alan için gerekli bilgi ve beceriler ile bir bilim insanı olarak etkin olmak için 

gereken becerileri içerdikten sonra, üniversitelerimizin farklı yönelimler yansıtmalarının ülkemiz için düşünsel 

düzeyde nasıl bir zenginlik oluşturacağını saptamaya çalışmaktır. Örneğin ABD’de etkin düzeyde olan üniversi-

teler böyle farklılıkları topluma sundukları zenginlikler olarak algılamakta, alana başlayanlar da bu farklılıklara 

göre seçim yapabilmektedir. Bu konu üzerinde düşünmemiz gerektiği kanısındayım. 

Konuşmamı bitirirken, ülkemize bu alanı getiren rahmetli hocamız Prof. Dr. Selahattin Ertürk ve eşi bulun-

maz hocamız Prof. Dr. Fatma Varış’a şükranlarımızı sunuyor, en sonunda üniversitelerimiz arasında gözlediğimiz 

farklılıkların onların yönelimlerinden kaynaklandığının bir kez daha bilincine varıyoruz. 

Saygılar sunuyorum. 
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