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Özet / Abstract
Ara t rmada, ilkö retimde görev yapan ö retmenlerin s n f içi ö retim etkinliklerinde
sergiledikleri beceriler, ö retmen adaylar n n görü lerine göre de erlendirilmi tir. Ara t rma tarama
modeline dayal betimsel bir ara t rma olup uygulamas 2008–2009 ö retim y l nda Kilis il merkezinde
10 resmi ilkö retim okulunda görevli 40 s n f ve bran ö retmeni ve Muallim R fat E itim Fakültesi S n f
ö retmenli i, Türkçe ö retmenli i ve Sosyal Bilgiler ö retmenli i programlar nda okuyan 117 ö retmen
aday ö renci üzerinde gerçekle tirilmi tir. Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde tekni i
kullan lm t r. Ara t rma elde edilen bulgular
nda ilkö retimde görev yapan ö retmenlerin s n f içi
ö retim uygulamalar nda “ö retim strateji ve yöntemlerini seçip uygulamada” ve “ö retim
teknolojilerinden yararlanmada” az düzeyde yeterli olduklar ; “konu alan n bilmede” nispeten daha
yeterli olduklar sonucuna ula lm t r.
Anahtar Kelimeler: S n f Yönetimi, 7lkö retim, Ö retim Etkinlikleri
ASSESING TEACHERS’ CLASSROOM INSTRUCTION ACTIVITIES BASED ON
TEACHER CANDIDATE’S OPINIONS
In this research, classroom instruction activity skills, shown by primary school teachers’, were
evaluated according to the teacher nominees’ opinion. This research is a descriptive research based on
scanning model an applied to 40 classroom and branch teacher employing in Kilis povinence pimary
shools and 117 teacher nominees who enrolled Turkish Teaching, Primary School Teaching and Social
Studies Teaching programs on Muallim R fat Faculty of Education. Frequencies and percentages has used
for data analysis. In the light of findings derived from research, teacher are poor sufficient on “choosing
and applying the instruction strategies and methodology” and “using instruction technologies” and
avarage sufficient on “awareness of subject area” in classroom instruction applications.
Key Words: Classroom Management, Primary Education, Instruction Activities

Giri!
E itim sistemi içinde okullar, e itsel hedeflerin ö rencilere kazand r lmas için
haz rlanm özel çevrelerdir. Bu özel çevre, istenen davran lar n kazand r lmas için
kolayla t r c , istenmeyen davran lar n ise temizlenece i ekilde tasarlanm bir
çevredir. Ba ar (2001, 2–3)’a göre okul denen özel çevrenin “ö rencileri d çevrenin
güçlüklerinden koruma”, “istenmeyen davran lar temizleme” ve “farkl l klar n
olu turaca dengesizlikleri dengeleme” olmak üzere üç temel i levi vard r. Okullar n
bu temel i levlerini gerçekle tirece i yerler ise özel olarak düzenlenmi s n flard r.
Terzi’ye (2002) göre okul denince ilk akla gelen ey ço u kez s n ft r. Özel bir ö retim
ortam olan s n f, e itim sisteminin üretim merkezi, e itimsel amaçlar n davran a
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dönü türüldü ü yerdir. Bir ba ka ifade ile s n f, nitelikli insan gücünün yeti tirildi i
e itim sisteminin i levsel bir parças d r.
Yönetimsel kurallarla ilk kez s n f denilen ortamda kar la an ö rencilere,
programlarda yer alan bilgi ve beceriler yan nda toplumsal ya am n gerekli k ld her
türlü ilke, kural, davran , tutum ve de erler en sa l kl biçimde s n f ortam nda
kazand r labilir (Sar ta , 2000). Bunun gerçekle mesi ise ö retmenin s n f yönetimi
ba lam nda birçok görevi yerine getirmesine ba l d r.
S n f yönetimi ba lam nda ö retmenin temel görevi ö rencilerde hedefler
do rultusunda istendik davran de i ikli i meydana getirmektir. Ancak ö retmen bu
temel görevini yerine getirirken, derslere devam etmeyenleri belirleme, ö rencilerin
s n f içi etkinliklerini ve ödevlerini kontrol etme, ö retim materyallerini düzenleme,
s n ftaki çal ma ko ullar n geli tirme, ö retimi engelleyici etmenleri ortadan kald rma
gibi baz akademik olmayan i lerle de u ra mak zorundad r. S n fta bu tür i lerin
düzenlenmesi s n f yönetimi olarak kabul edilmektedir.
Ö retmenlerin s n f yönetiminde ba ar l olmas , birçok etmene ba l olmakla
birlikte ö rencilerle sa l kl ileti im kurma ve olumlu s n f ortam olu turma bunlar n
ba nda gelmektedir. Stanton ve Capel’e göre etkili ö retmen, ö rencilerine kars aç k,
onlarla iyi anlasan, samimi, kararl , duyarl , sevecen, ho görülü ve anlay l ki ilik
özellikleri gösteren davran lara sahip ki idir (Stanton, 1985; Capel & arkada lar , 1995,
Akt: Dilekmen).
S n f n iyi yönetilmesi, e itimde ba ar l olmak için ilk ad m olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle ö retmenin liderlik rolü ön plana ç kmakta ve grup
dinamizmini bilmesi önem kazanmaktad r. Bu ba lamda yönetim ile ö retim birbiriyle
ba lant l olmaktad r. Bir bak ma s n f yönetiminde ba ar l olanlar genellikle “iyi
ö retmen” özelliklerini ta maktad rlar. Ö retmenlerin e iticilik özelli i kadar
yöneticilik özelliklerinin de geli tirilmesi önem kazanmaktad r (Demirel, 1998:113).
Buna göre ba ar l bir ö retim için s n f n iyi yönetilmesi; ba ar l bir s n f yönetimi için
etkili bir ö retimin gerçekle tirilmesi gerekmektedir.
S n f yönetimi kapsam nda ö retmenin en temel görevlerinden biri ö renmeyi
sa lamad r. Bilgiyi ö rencilere aktaran, ö renme etkinliklerini yönlendiren, rehberlik
eden ö retmenin bu rolde kendine güveni tam olmal d r. Ö retmenlerin ö renmeyi
sa lamadaki temel görevleri ve bu görevleri yerine getirirken yapmalar gereken
i lemler unlard r (Erden, 1992):
1. Ö retim Planlar n n Haz rlanmas : Formal e itim planl bir süreçtir.
Ö retmenler bu sürecin ba nda ö rencilere hangi davran lar , hangi kapsamla,
nas l kazand racaklar n planlamalar gerekir. Ö retmenlerin planlama a amas nda, okul
program nda yer alan davran ve kapsamdan ö rencileri içini uygun olanlar seçerek
kendi y ll k ve günlük planlar n haz rlamalar gerekir.
2. Ö retimi Sa lama: Ö retmenin ö renme-ö retme sürecinde en önemli görevi
ö renme ya ant lar düzenleyerek ö renmeyi sa lamakt r. Ara t rmalar etkili bir
ö retmenin ö retim s ras nda u i lemleri gerçekle tirmeleri gerekti ini göstermektedir.
a)
Derse bir önceki ö renmeleri ve önko ul bilgileri özetleyerek ba lama.
b)
Hedefleri ö rencilere duyurma
c)
Yeni materyali küçük ad mlarla ve her ad mdan sonra uygulama
yapt rarak sunma.
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d)
e)
f)
g)
h)

Detayla aç klama yapma.
Çok say da soru sorma ve ö rencilerin kavrama düzeylerini kontrol etme.
7lk uygulamalarda ö renciye rehberlik etme.
Ö rencilere sistematik dönüt düzeltme sa lama.
Ö rencilere s n fta yapacaklar al t rmalar verme ve bunlar kontrol

etme.
E itsel hedeflerin gerçekle mesi önemli ölçüde ö retmenin s n f içi ö retim
uygulamalar n n ba ar s nda ba l d r. Etkili ö retmen ö rencilerin ilgilerini bir konuya
toplayabilir ve bunu sürdürebilir. Ba ar l bir ö retmen, iyi ö renmeye yol açan bir s n f
ortam sa lar. Böyle bir s n f yönetiminde ö renme amaçlar na uygun ö retim teknikleri
seçilir. Ö retim stratejileri ö rencinin ö renme stilleriyle etkile tirilir, uyumlu k l n r.
Ö renmeyi sa lama olarak ifade edilen ö retme i i, ö retim ortam n n e itimsel
amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenmesini gerekli k lar. Aç kgöz (2000:9–10)’e
göre ö retme, genel olarak ö renmenin kolayla t r lmas , ö renmeye rehberlik edilmesi
ve ö renene ö renmeyi gerçekle tirmesi konusunda yard mc olunmas d r.
Ö retmen yüzy llard r ö retim sürecinde ba rolü oynamaktad r. Bu roller kimi
zaman a rl kl bir ekilde ö reticilik olarak ön plana ç karken baz zamanlarda
dan man, mesleki uzman, toplumsal lider, otorite figürü, aile reisi, rehber olarak
kendini göstermektedir. Örgün e itim kurumlar nda hedef al nan davran lar, program
haz rlama, araç-gereç sa lama, ö retim etkinliklerini uygulama ve sonucu
de erlendirme gibi i lemleri içermekte olup; bu i lemlere yürütme sorumlulu u
ö retmene aittir (Sümbül, 1996).
Ba ar l bir e itim-ö retim için, s n ftaki e itim-ö retim ortam n n amaçlar
gerçekle tirecek ekilde düzenlenmesi s n f yönetiminin ana i levidir. Bu konuda
yap lmas gereken temel etkinlikleri Celep (2002) ö retim için uygun fiziksel ortam n
haz rlanmas , planlaman n en uygun biçimde yap lmas , zaman n iyi yönetilmesi ve
etkili kullan lmas , s n ftaki sosyal ili kilerin ve ö retimle ilgili davran lar n ö retim
amaçlar na uygun olarak düzenlenmesi eklinde s ralamaktad r. Korkmaz (2003:189) da
s n f yönetiminde ö retmenin görevinin “ö rencilerin ö retim etkinliklerini
destekleyici, olumlu davran lar kazanmalar na yard mc ve yönlendirici, istenmeyen
davran lara kar ise de i tirici ve geli tirici bir tutum sergilemek” oldu unu
belirtmektedir.
Etkili s n f yöntemi, önemli ölçüde etkili ö retmenlik davran lar n n s n f içinde
sergilenmesine ba l d r. Aç kgöz (2000)’e göre etkili bir ö retmen hangi tipteki
ö retmen rolünü üstlenirse üstlensin, ö retimin nas l yap laca n veya ö retim süresi
içerisinde ya anan sorunlar nas l çözmesi gerekti ini bilen de il, bildiklerini nerede,
nas l ve ne zaman kullanaca n bilen ö retmendir
E itim-ö retim ortam nda ö retmen farkl yakla m, metot ve teknikleri
kullan rken bazen bir lider, bazen rehber, bazen yönetici ve bazen de ba kan rollerini ve
görevlerini üstlenebilir. Bu nedenle ö retmen, s n f ortam nda yönetimle ilgili teorik
bilgileri bilmesinin yan s ra, yönetim süreçlerini s n f ortam nda uygulayabilmelidir.
S n fta düzenli ve güvenli bir ortam yaratmal d r. Bunun yan nda ö rencilerde
sorumluluk bilincinin olu turulmas ve davran lar n düzenleyebilmelerini sa lamakta
s n f yönetimi aç s ndan önemli bir yer tutmaktad r (Ku uoglu, 2004).
Can (2004)’e göre, etkili bir ö retmenin u davran lar sergilemesi gerekir:
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• Ö retim amaçlar ile tutarl davran r.
• Temel konuyu kavratmada al t rmalar yapar.
• Yarg lar geli tirerek, ana noktay vurgulayarak ve geçerlilik ölçütlerine
uygun s navlar yaparak temel konuyu sürdürür.
• Ödül ve yapt r ma gerekti inde yer verir.
• Zaman ve di er etkenlerin fark nda olup bu etkenleri önemser.
• Ö rencileri ö retimle aktif olarak ili kili tutar.
• Dikkatlice planlanm bilgiler
nda ö rencilere baz seçenekler su-nar.
Etkili ö retmen, ö retim uygulamalar nda nas l davranaca n ve s n f içi
uygulamalar nas l örgütleyece ini bilir. Ö retmenden s n f içi ö retim uygulamalar nda
iyi bir motivatör olma, ö rencilerle etkili ve sa l kl bir ileti im kurma, konulara uygun
yöntem ve teknikleri etkili bir ekilde kullanma, ö rencileri derse aktif olarak katma
gibi özellikleri sergilemesi beklenir. Doveston’a (1985) göre etkili ö retmen, ö renciler
ile iyi ili kiler içinde bulunabilen, sundu u konuya yönelik ö retim stratejisi
geli tirebilen, yeni ö retim teknik ve kaynaklar n kullanan ö retmendir (Akt.Dilekmen,
2008) .
Ö retmenlerin görevlerinin merkezinde ö retme i i bulunmaktad r. S n f içinde
iyi bir ö retimin gerçekle mesi, ö retmenin ö rencilerle sa l kl ve etkili bir ileti im
kurmas na, dersin içeri ine uygun strateji-yöntem ve teknikleri seçip uygulamas na,
zaman etkili yönetmesine, uygun materyalleri seçmesine ba l d r. E itsel hedefler her
eyden önce nitelikli bir ö retimle gerçekle ebilir. Ö retimin niteli i de büyük ölçüde
ö retmenin niteli ine ve s n f içi ö retim etkinliklerinde gösterece i performansa
ba l d r.
Ara!t"rman"n Amac"
Ara t rma ile ilkö retimde görev yapan ö retmenlerin s n f içi ö retim
etkinliklerini yönetme becerilerinin nas l oldu unun ö retmen adaylar n n görü lerine
göre belirlenmesi amaçlanmaktad r. Bu amaçla u sorulara cevap aranm t r:
7lkö retimde görev yapan ö retmenlerin;
1.
“Konu alan bilgi” düzeyleri nedir?
2.
7lkö retimde görev yapan ö retmenlerin “ö retim strateji ve yöntemlerini
kullanma becerileri” ne düzeydedir?
3.
7lkö retimde görev yapan ö retmenlerin “ö retim materyal ve
teknolojilerinden yararlanmalar ” ne düzeydedir?
Yöntem
Ara t rman n yürütülmesinde tarama modeli kullan lm olup, betimsel bir
nitelik ta maktad r. Ara t r ma bir durum çal mas niteli i ta maktad r. Y ld r m’a
(2005) göre durum çal malar nda gözlem, görü me ve doküman incelemesi gibi veri
toplama yöntemleri kullan labilir. Bu ara t rmada veri toplamak için anketten
yararlan lm t r.
Ara t rman n örneklemini olu turan Kilis Muallim R fat E itim Fakültesi’nde
3.s n fa devam eden ö renciler, ara t rmada kullan lan anket maddelerini
cevapland rmadan önce 5 hafta boyunca Kilis il merkezinde bulunan ilkö retim
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okullar nda görev yapan ö retmenleri ders etkinliklerinde izlediler. Ara t rmaya kat lan
ö renciler be hafta boyunca günde iki er saat olmak üzere ö retmenlerin s n fta
sergiledikleri etkinlikleri dört farkl boyutu (planlama, konu alan bilgisi, ö retim
sürecini yönetme, ileti im) dikkate alarak izlediler.
Evren ve Örneklem
Ara t rman n evrenini 2008–2009 ö retim y l nda Kilis Muallim R fat E itim
Fakültesinin ilkö retim ve Türkçe ö retmenli i bölümlerinin 3.s n flar nda okuyan
yakla k 170 ö renci olu turmaktad r. Evren küçük ve ula labilir oldu u için tüm evren
ara t rman n örneklemine dâhil edilmi tir. Ara t rman n yap ld 2008–2009 ö retim
y l nda Kilis Muallim R fat E itim Fakültesi 7lkö retim S n f Ö retmenli i 3.s n fta 42,
Sosyal bilgiler ö retmenli i 3. s n fta 44 ve Türkçe ö retmenli i 3.s n fta 42 birinci
ö retim ve 42 de ikinci ö retim olmak üzere toplam 170 ö renci ö renim görmekteydi.
Ara t rmaya kat lan ö renciler önce okullarda 5 hafta boyunca ö retmenleri s n f içi
ö retim etkinliklerinde izlediler ve daha sonra ara t rmada veri toplamak için haz rlanan
anketi gözlemleri
nda doldurdular.
Veri Toplama Araçlar"
Bu ara t rmada YÖK taraf ndan e itim fakülteleri için haz rlanan Fakülte-Okul
7 birli i K lavuzunda bulunan “Aday Ö retmen De erlendirme Formu” gözden
geçirildikten sonra yeni maddeler eklenerek geli tirilmi ve veri toplama arac olarak
kullan lm t r. Anket, “Ö retmenlerde gözlenecek davran lar” ba l
alt nda 18
maddeden olu maktad r. Anketteki maddeler (1) konu alan bilgisi, (3) ö retim sürecini
yönetme becerisi ve (3) ö retim materyal ve teknolojilerinden yararlanma becerisi,
olmak üzere üç boyutta toplanm t r. Anketin ilk üç maddesi “alan bilgisi”, 4., 5.,6., 7.,
8., 9., 10., ve 12. maddeler “ö retim strateji ve yöntemlerini kullanma” ve geri kalan
maddeler ise “ö retim materyal ve teknolojilerinden yararlanma becerisi”ni ölçecek
ekilde haz rlanm t r.
Taslak olarak geli tirilen ankete e itim bilimleri alan ndaki ö retim
elemanlar n n da görü leri al narak son ekli verilmi tir. Ankette ö retmenlerin
göstermeleri gereken özellikleri ifade eden maddelerde gözlenen davran n gözlenme
düzeyi Likert tipi ölçekle üç düzeye ayr lm t r. Ölçekteki düzeyler, ö retmenlerin
göstermesi beklenen özelliklerin gözlenme s kl na göre “Az”, “Orta” ve “7yi” olarak
belirtilmi tir.
Ara t rmada Kilis Muallim R fat E itim Fakültesi 7lkö retim ve Türkçe
Ö retmenli i bölümlerinde 2008–2009 ö retim y l nda 3.s n fta okuyan ö rencilerin
ilkö retimde görev yapan ö retmenleri s n f içi ö retim etkinliklerinde izlemeleri
sonucu olu turduklar görü lerinden yararlan lm t r. Ö rencilerin 3.s n f 2.dönemde
ald klar “S n f Yönetimi” dersi 2 saat teorik ve 2 saat uygulama bölümlerinden
olu maktayd . S n f yönetimi ile ilgili teorik konular i lendikten sonra s n f ö retmenli i
ö rencileri iki erli; sosyal bilgiler ve Türkçe ö retmenli i ö rencileri ise be erli
gruplara ayr ld lar. Gruplar gözlem yapmak üzere 5 hafta boyunca günde iki saat
gözlem yapmak üzere okullara gönderildiler. Ö rencilerin okullara gönderilmesi için
Kilis 7l Milli E itim Müdürlü ü ile görü ülüp ve resmi yaz malar yap larak gerekli
izinler al nd .
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2008–2009 ö retim y l nda Kilis Muallim R fat E itim Fakültesi’nin 7lkö retim
Bölümü S n f Ö retmenli i, Sosyal Bilgiler Ö retmenli i ve Türkçe Ö retmenli i
bölümünde okuyan 170 ö renci “s n f yönetimi” dersinin uygulamas nda Kilis il
merkezinde bulunan okullara 5 hafta boyunca gözlem yapmak üzere gitmi lerdir.
Ö rencilerin gözlem yapmalar ndan önce dersin teorik k sm 10 hafta boyunca
ö rencilere anlat lm t r. Ayr ca anketteki maddeler gözlem sürecinden hemen önce
ara t rmac taraf ndan ö rencilere aç klanm t r. Gözlemin nas l yap lmas gerekti i ile
ilgili aç klamalar gözleme kat lan tüm ö rencilere etrafl ca aç klanm t r.
Gözlem sonucunda ö rencilere anket formu verilerek doldurmalar istenmi tir.
Ö rencilerin doldurduklar anketler toplanarak incelenmi tir. Eksik ve hatal olan
anketler belirlenerek ç kar lm t r. Baz ö renciler ise ald klar anketleri teslim
etmi lerdir. Toplam 117 anket de erlendirmeye al nm t r ve veriler “SPSS for
windovs” istatistik paket program kullan larak analizi yap lm t r.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde frekans da l mlar ve yüzde hesaplar ndan yararlan lm t r.
Gözlemciler taraf ndan doldurulan gözlem formlar tek tek incelenerek eksik ve hatal
olanlar ç kar ld ktan sonra veriler tablolara aktar lm t r. Tablolara aktar lan verilerin
frekanslar ve yüzdeleri hesaplanarak analiz edilmi tir. Daha sonra tablola t r lan
verilerle ilgili de erlendirmeler ve yorumlar yap lm t r.
Bulgular ve Yorum
Ara t rmada veri toplamak için geli tirilen anketten elde edilen veriler
tablola t r lm ve verilere dayal analiz ve yorumlar yap lm t r. Tablodaki veriler
ara t rman n alt problemleri ele al nmadan önce genel olarak ara t rman n amac nda
belirtilen temel probleme göre ele al n p yorumlanm t r.
Tablo 1. Ö retmen adaylar n n ilkö retimde görev yapan ö retmenlerin “s n f
içi ö retim yönetimi becerileri” konusundaki görü leri
S"ra

Maddeler

No
1
2
3
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Konunun gerektirdi i sözel ve görsel dili ( ekil, ema,
grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme
Konuya ve hedeflere uygun materyalleri kullanma
Konuya ve hedeflere uygun strateji, yöntem ve teknikleri
kullanma

Az
f

Orta
%

f

%

yi
f

%

Xort

SS

20 17,1 66 56,4 31

26,5

2,09 0,65

55 47,0 35 29,9 27

23,1

1,76 0,72

65 55,6 35 29,9 17

14,5

1,58 0,70

4

Derse uygun bir giri yapabilme

29 24,8 57 48,7 31

26,5

2,01 0,71

5

Dersin hedeflerinden ö rencileri haberdar etme

47 40,2 37 31,6 33

28,2

1,68 0,71
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6

Önceki konularla i lenen konu aras nda ba kurma

25 21,4 55 47,0 37

31,6

1,96 0,77

7

Ö rencilerin soru sormalar n te vik etme

51 43,6 38 32,5 28

23,9

2,27 0,70

8

Ö rencilere dü ünmeyi sa layan sorular sorabilme

53 45,3 39 33,3 25

21,4

1,76 0,72

9

Ö rencilerin etkinliklerini kontrol etme

54 46,2 48 41,0 15

12,8

1,66 0,73

59 50,4 41 35,1 17

14,5

1,64 0,69

46 39,3 38 32,5 33

28,2

1,88 0,67

Ö renciler s k ld klar nda dersi fazla kesintiye
10

u ratmayacak uygun bir ara verme (F kra ya da örnek
olay anlatma vb.)

11

Sunum yap l yorsa sunumu görsel materyallerle
destekleme

12

Dönüt ve düzeltmeleri uygun ekilde yapabilme

14 12,0 36 30,8 67

57,3

1,88 0,81

13

Ö retim teknolojilerinden yararlanabilme

59 50,4 43 36,8 15

12,8

1,47 0,70

15

Ö renci sorular na uygun ve yeterli yan tlar olu turabilme 16 13,7 48 41,0 53

45,3

2,37 0,70

15

Konuyu gerçek hayatla ili kilendirebilme

49 41,1 51 46,4 17

14,5

2,31 0,70

16

Dersin sonunda özetleme yapabilme

30 25,6 59 50,4 28

23,9

2,07 0,64

17

Derse ilgi ve güdünün süreklili ini sa layabilme

59 50,4 41 35,1 17

14,5

1,66 0,69

35 29,9 66 56,8 16

13,3

1,98 0,70

18

Övgü, takdir etme ve di er peki tirme ekillerine
ba vurma

Tablodaki veriler incelendi inde ilkö retimde görev yapan ö retmenlerin s n f
içi ö retim yönetimi becerilerinde orta düzeyde yeterli olduklar anla lmaktad r. Ancak
ö retim yönetiminin farkl boyutlar aç s ndan ö retmenlerin ayn derecede
alg land klar söylenemez. Tablodaki verilere bak ld nda ankete kat lan ö retmen
adaylar n n ö retmenlerin s n f içi ö retim becerileri konusundaki alg lar n n
farkl la t
görülmektedir. Baz maddelerde ö retmen adaylar n n alg düzeyleri
dü ükken baz maddelerde nispeten yüksek baz lar nda ise orta düzeyde oldu u
görülmektedir.
Anketi cevapland ranlar n alg lar na göre ö retmenlerin beceri düzeylerinin
yüksek görüldü ü maddeler:
12.madde: Dönüt ve düzeltmeleri uygun ekilde yapabilme (f:67, % 57,3)
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15.madde: Ö renci sorular na uygun ve yeterli yan tlar olu turabilme (f:53,
%45,3)
Bu maddeler incelendi inde ö retmenlerin anketi cevaplayan ö retmen
adaylar n n alg lar na göre ö retmenlerin yeterli düzeyde olduklar anla lmaktad r.
Ö retmenlerin özellikle ders içindeki kesinti engellemelere kar ço unlukla uygun
tedbirleri ald klar anla lmaktad r. Anketi cevapland ran 117 kat l mc dan sadece 4 ki i
ö retmenlerin s n f içinde olu an kesinti engellemelere kar uygun tedbirleri alma
konusunda yetersiz olduklar n dü ünmektedirler. 12. ve 15 maddeler daha çok
ö retmenlerin alan bilgisi yeterliliklerini ölçmeye yöneliktir. Bu maddelere verilen
cevaplardan ö retmenlerin alanlar nda yeterli olduklar söylenebilir. 6.madde de 12.ve
15. maddelere paralel bir madde olarak dü ünülebilir. Çünkü önceki konu ile i lenen
konu aras nda ba kurabilmek alan bilgisini de gerektirmektedir. Bu durum dikkate
al nd nda 6. maddeye 117 kat l mc dan 92’si ö retmenlerin orta ve iyi düzeyde
olduklar n belirtmektedirler.
Ara t rmaya kat l p anketi cevapland ranlar n alg lar na göre ö retmenlerin
beceri düzeylerinin dü ük görüldü ü maddeler:
Madde 2: Konuya ve hedeflere uygun materyalleri kullanma (f:55, % 47)
Madde 3: Konuya ve hedeflere uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanma
(f:65, % 56,5)
Madde 5: Dersin hedeflerinden ö rencileri haberdar etme (f:47, %40,7)
Madde 7: Ö rencilerin soru sormalar n te vik etme (f:51, % 43,6)
Madde 8: Ö rencilere dü ünmeyi sa layan sorular sorabilme (f:53, % 43,5)
Madde 9: Ö rencilerin etkinliklerini kontrol etme (f:54, % 46,2)
Madde 10: Ö renciler s k ld klar nda dersi fazla kesintiye u ratmayacak uygun
bir ara verme (F kra ya da örnek olay anlatma vb.) (f:59, % 50,4)
Madde 13: Ö retim teknolojilerinden yararlanabilme (f:59, % 50,4)
Madde 15: Konuyu gerçek hayatla ili kilendirebilme (f:49, % 41.1)
Madde 17: Derse ilgi ve güdünün süreklili ini sa layabilme (f:59, % 50,4)
Tablodan anla ld na göre ara t rmaya kat larak anketi cevapland ran ö retmen
adaylar yukar daki 10 maddede belirtilen becerilerde ö retmenleri di er maddelerde
belirtilen becerilere göre daha dü ük düzeyde yeterli görmektedirler. Bu on madde
anketin yar s n olu turmaktad r. Buradan hareketle ö retmen adaylar n n alg lar na göre
ö retmenlerin s n f içi ö retimin yönetiminde beceri düzeylerinin dü ük oldu u
alanlar n yeterli olduklar alanlara göre daha fazla oldu u söylenebilir.
Ara t rma bulgular na göre ö retmenlerin yar s ndan ço unun (% 56,5) konuya
ve dersin hedeflerine uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanamad klar
anla lmaktad r. Ankete cevap veren 117 ki iden sadece 17’si (%14,5) ö retmenleri
konulara ve dersin hedeflerine uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanmada yeterli
olduklar n dü ünmektedirler. Anketin di er maddeleriyle kar la t r ld nda
3.maddeye verilen cevaplarda anketi cevapland ran 117 ki iden 65’i (% 55,6)
ö retmenleri ad geçen beceri aç s ndan “az” düzeyde yeterli bulmaktad rlar. Bu verilere
göre, ö retmenlerin ö retim yöntem ve tekniklerini uygulama konusunda yetersiz
olduklar söylenebilir. Oysa etkili ve verimli bir ö retimin gerçekle mesi için uygun
yöntem ve tekniklerden yaralanmaya ba l d r.

64

H. 7smail ASLANTAO

Ara t rmaya kat larak anketi cevapland ran ö retmen adaylar n n yüzde elliden
fazlas ö retmenlerin ö retim etkinliklerini sürdürürken ö retim teknolojilerinden
yararlanma konusunda az düzeyde yeterli olduklar n dü ünmektedirler. Anketi
cevaplayan 117 kat l mc dan sadece 15’i (% 12,8) ö retmenlerin bu konuda iyi düzeyde
olduklar n belirtmi lerdir. Nitekim ara t r ma esnas nda yüz yüze görü ülen ö retmen
adaylar n n bu durumu teyit ettikleri gözlemlenmi tir. Teknolojinin ö retim etkinlerinde
kullan lmas dersin verimlili i, ö rencilerin aktif kat l m ve dikkat sürelerinin artmas
gibi konularda önemli bir etken oldu u ve ayr ca zamandan ve emekten tasarruf
sa lad
bilinen bir gerçektir. Dolay s yla ö retmenlerin ö retim etkinliklerinde
ö retim teknolojilerinden mümkün oldu unca yararlanmalar ö retimin etkilili i ve
verimini art racakt r.
Yukar da verilen 10 maddeyle ilgili veriler incelendi inde ö retmenlerin ça da
e itimin gere i olan ö rencilerin derse aktif kat l mlar n sa lama konusunda istenen
düzeyde olmad klar anla lmaktad r. Aktif kat l m n gere i olan ö renci etkinliklerini
kontrol etme, soru sorma, dü ünmeyi sa lay c sorular sorma, ö rencilerin soru
sormalar na f rsat sunma, konuyu gerçek hayatla ili kilendirme, ö renciler
s k ld klar nda uygun tedbirleri alma gibi konularda ara t rmaya kat l p anketi
cevapland ran ö retmen adaylar na göre ö retmenler az düzeyde yeterli
görülmektedirler. Ö rencilerin derse aktif kat l mlar n n sa lanmas konusunda
ö retmenin i lenen ders konular na uygun dü ünmeyi sa lay c soru sormalar önemli
bir etkinliktir. Bu konu ile ilgili maddeye verilen cevaplarda ö retmen adaylar n n 25’i
(%21,4) ö retmenlerin iyi düzeyde olduklar n belirtmektedirler. Yine benzer bir madde
olan “Ö rencilerin soru sormalar n te vik etme” maddesine verilen cevapta 117 ki iden
51’i (% 43,6) ö retmenlerin bu beceriyi az düzeyde gösterdiklerini dü ünmektedirler.
Tablodaki verilere göre ö retmen adaylar n n çok az (17 ki i, %14,5)“Ö renciler
s k ld klar nda dersi fazla kesintiye u ratmayacak uygun bir ara verme (F kra ya da
örnek olay anlatma vb.)” etkinli inde iyi düzeyde olduklar n ; 59’u (%50,4) az düzeyde
yeterli olduklar n belirtmektedirler.
Ö retimin etkili olarak yönetilmesinin artlar ndan biri de ö rencilerin derse ilgi
ve güdülerinin süreklili inin sa lanmas d r. Bu hususu belirten anketin 17.maddesine
verilen cevaplara bak ld nda anketi cevaplayan 117 ki iden 59’u (% 50,4)
ö retmenlerin az düzeyde, 17 ki i (514,5) iyi düzeyde yeterli oldu unu belirtmi lerdir.
Bu verilere göre ö retmenlerin önemli bir k sm n n ö rencilerin derse ilgi ve
güdülerinin süreklili inin sa lanmas nda beklenen düzeyde olmad klar söylenebilir.
Tablodaki veriler incelendi inde, anketi cevapland ran ö retmen adaylar n n
alg lar n n orta düzeyde yo unla t maddeler:
Madde 1: Konunun gerektirdi i sözel ve görsel dili ( ekil, ema, grafik, formül
vb.) uygun biçimde kullanabilme (f:66, %56,4)
Madde 4: Derse uygun bir giri yapabilme (f:57, % 48,7)
Madde 6: Önceki konularla i lenen konu aras nda ba kurma (f:55, %47,0)
Madde 16: Dersin sonunda özetleme yapabilme (f:59, 50,4)
Madde 18: Övgü, takdir etme ve di er peki tirme ekillerine ba vurma (f:66,
%56,8)
Ara t rmaya kat l p anketi cevapland ran ö retmen adaylar ö retmenleri
“konunun gerektirdi i materyalleri uygun biçimde kullanma” becerisinde “orta
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düzeyde” yeterli görmektedirler. Özellikle kuramsal bilgiye dayal soyut konular n
i lenirken konuyu somutla t racak materyallerden yararlanmak dersi ö renci için
s k c l ktan kurtard
bilinmektedir. Bu nedenle ö retmenlerin konular i lerken
ekillerden, grafiklerden, tablolardan ve di er görsellerden yararlanmas mümkün
oldu u ölçüde yararlanmas ö retimin yönetimini etkili hale getirece i gözden uzak
tutulmamal d r.
Anketin 18.maddesinde, orta düzeyde alg laman n ön planda oldu u
görülmektedir. Anketi cevapland ran 117 ki iden 66’s (% 56,8) ota düzeyde bir
alg lamaya sahiptir. Bu maddenin verilerine bak ld nda, ö retmenlerin, ö renci
etkinliklerini peki tirme konusunda orta düzeyde yeterli olduklar kanaatine
var lmaktad r.
Tabloya göre, orta düzey alg laman n nispeten yüksek oldu u be madde
bulunmaktad r. Yine iyi düzeyde alg lanan madde say s orta düzeyde alg lananda
oldu u gibi be tir. Di er on maddenin verilerine göre ö retmen adaylar ilkö retimde
görev yapan ö retmenleri, s n f içi etkinliklerin yönetimi konusunda az düzeyde yeterli
görmektedirler.
Tart"!ma, Sonuç ve Öneriler
Ara t rmadan elde edilen verilere dayal yap lan çözümlemelerde ara t rmaya
kat lan ö retmen adaylar n n % 56’s ilkö retimde görev yapan ö retmenleri “konuya
ve hedeflere uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanma” becerisinde az düzeyde
yeterli görmektedirler. Etkili ve verimli bir ö retimin etkenlerinden biri de dersin
hedeflerine uygun strateji, yöntem ve teknikleri seçip do ru bir biçimde uygulamakt r.
Özelikle de ö rencilerin etkin kat l m n sa layan; ö rencileri dü ünmeye, ara t rmaya,
i birli ine yönelten yöntem ve teknikleri kullanmak ça da e itim anlay n n gere idir.
Bu nedenle ö retmenlerin gerek hizmet öncesi gerek hizmet içinde ö retme strateji,
yöntem ve teknikleri konusunda yeterli bir donan ma sahip olmalar sa lanmal d r.
Moore (2000:14)’a göre, ö retmen ö rencilere bilgiyi aktarmada güçlük ya yorsa etkili
bir ö retimi sa layamaz. Demirel (2004:72)’e göre s n f içinde ö renme-ö retme
sürecinin etkili olabilmesi uygun yöntemlerin seçimiyle do ru orant l d r. Bu nedenle
ö retmenlerin ö retimde yöntem becerisi ve zenginli ine sahip olmas etkili
ö retmenlik için temel bir zorunluluktur.
Ara t rmada ö retmenlerin aktif kat l m sa lama konusunda yeterli
görülmedikleri anla lmaktad r. Bu beceriyi ölçtü ü varsay lan anketin
2,3,5,7,8,9,10,13,15,17 maddelerine verilen cevaplara bak ld nda ara t rmaya kat lan
ö retmen adaylar ö retmenleri büyük ölçüde “az” düzeyde yeterli görmektedirler. Oysa
ça da e itim anlay nda e itimin aktif kat l m sa lay c ve ö renci merkezli olmas
gerekti i ileri sürülmektedir. Bu anlay n Türk e itim sisteminde tam olarak
yerle medi i anla lmaktad r. Bu ara t rmaya benzer baz ara t rmalarda benzer
sonuçlara ula ld görülmektedir. Özbek ve Ye il (2009)’in yapt klar bir ara t rmada
ö retmen adaylar ö retim elemanlar n , ö retim strateji ve yöntemleri konusunda “az”
düzeyde yeterli görmektedirler. Ba ka bir ara t rmada Oen ve Eri en (2002) benzer
bulgular elde ettikleri anla lmaktad r. Aksu, Çivitçi ve Duy (2008) Yüksek ö retim
ö rencilerinin ö retim elemanlar n n ders uygulamalar ve s n f içi davran lar na ili kin
görü leri adl çal mada ö retim elemanlar n n ö rencilerin derse aktif kat l mlar n n
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sa lanmas nda ö renci görü lerine ba vurmu lar ve ö renciler ö retim elamanlar n %
54 oran nda k smen yeterli görürken, % 20 oran nda yetersiz görmektedirler. Anketi
cevaplayanlar n ancak % 26’s ö retim elemanlar n ö rencilerin derse aktif kat l m n
sa lamada yeterli bulmaktad rlar.
Ara t rmada, ilkö retimde görev yapan ö retmenlerin ö retim teknolojilerinden
yararlanmada yeterli olmad klar sonucuna ula lm t r. Ö retim etkinliklerinde ö retim
teknolojilerinden yararlanmak, ö retimin hedeflerine daha kolay ve etkin olarak
ula lmas n sa layacakt r. Ö retimde teknoloji materyal kullanmay da gerekli k lar.
Materyal kullan m ise ö retim ortam n n daha ilgi çekici; ö rencilerin dikkatlerinin
uyan k ve derse motive olmalar n sa lay c bir etkisinin oldu u bilinen bir gerçektir.
Bilgisayar ve internet gibi araçlar ö retim ortam nda etkili olarak kullanmak ö retimde
verimlilik ve etkilili i art racakt r.
Ara t rma bulgular na göre ö retmenlerin kendi bran lar n n gerektirdi i konu
alan uzmanl nda di er özelliklere göre daha yeterli olduklar anla lmaktad r. K l ç ve
Saruhan (2006) taraf ndan yap lan bir ara t rmada, ö retmen adaylar ö retmenlerin en
ba ar l olduklar alan “alan ile ilgili temel ilke ve kavramlar kullanma ve konuyu
ya amla ili kilendirme” olarak belirtmi lerdir.
Sonuç olarak ilkö retimde görev yapan ö retmenlerin s n f içi ö retim
etkinliklerinde göstermeleri gereken beceriler aç s ndan beklenen düzeyde olmad klar
ve bu sonucun benzer ara t rma sonuçlar ile paralellik gösterdi i anla lmaktad r.
Ara t rmaya kat lan ö retmen adaylar n n gözlemlerine dayanan görü lerine göre
ö retmenlerin en az yeterli görüldükleri beceri alan n n “konuya ve hedeflere uygun
strateji, yöntem ve teknikleri kullanma (f:65, % 56,5)”; en yeterli görüldükleri becerinin
ise “ders esnas nda s n f n farkl noktalar nda bulunabilme” oldu u tablodaki verilerden
anla lmaktad r.
Ara t rmada ula lan sonuçlara göre sunulabilecek öneriler maddeler halinde
belirtilmi tir:
1.7lkö retimde görev yapan ö retmenler ça da ö renme yakla mlar , s n f
yönetimi, ö retim strateji ve yöntemlerini kullanma, aktif ö renme gibi konularda
hizmet içi e itime tabi tutulmal d r.
2. Yeni uygulamaya konulan ilkö retim programlar konusunda uzman ki iler
taraf ndan ö retmenlere okullarda yerinde rehberlik ve bilgilendirme yap lmal d r.
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