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ÖZET: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi 2 uygulama 2 teorik toplam 4 saatlik bir derstir. Bu
dersin, öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarında değişikliğe yol açıp açmadığı, eğitim
Teknolojilerine İlişkin Tutum Ölçeği ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik kat
sayısı “.86” çıkmıştır. Deneysel türde desenlenen bu araştırma, 2009-2010 öğretim yılı bahar yarıyılında Selçuk
Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıfta okuyan
120 öğrenci ile 12 hafta yürütülmüştür. Veriler SPSS paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Verilerin
çözümlemesinde t testi kullanılmıştır. Araştırmada, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi’nin
öğrencilerin eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarını olumlu yönde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi,
tutum, okul öncesi eğitim.
ABSTRACT: The course “Instructional Technologies and Material Design” is a course with totally four hours;
two of them on practice, two of them on theory. Whether this course leads to the change on the attitudes of
teaching applicants associated with educational technologies is attempted to be brought up via “Attitude Scale on
Instructional Technology”. The confidence coefficient of scale, Cronbach Alpha, came up “.86”. This study
designed in empirical sort was carried out with 120 students studying in the 2 nd grade of main scientific branch
“Pediatric Development and Pre-school Education”, Vocational Education Faculty, Selçuk University, for 12
weeks in the spring semester of the educational year 2010. The data were analyzed via SPSS Package Program.
t-test was used in solving the data. In the study, it was concluded that the course “Instructional Technologies and
Material Design” positively enhanced the attitudes of students on educational technologies.
Keywords: The Course of Instructional Technologies and Material Design, educational technologies,
instructional technologies, attitude, pre-school education.
GİRİŞ
Teknolojide yaşanan gelişmelerin etkisi bütün alanlarda olduğu gibi eğitimi de etkilemiştir. Öyle ki eğitimde
teknolojiden yararlanma gereği bütün eğitimciler tarafından kabul edilerek eğitim öğretim faaliyetlerinin
ayrılmaz bir unsuru haline gelmiştir. Öbür yandan eğitim de teknolojinin gelişmesinde çok önemli rol
oynamıştır.
“Teknoloji, belirlenen hedefleri gerçekleştirmede, ihtiyaçları karşılamada ve hayatı kolaylaştırmada ve
doğruluğu ispatlanmış bilgileri organize etmede kullanılan pratik uygulamalardır” (İşman, 2008: 3). Teknolojinin
eğitimde kullanılması, eğitimin amacını gerçekleştirmede büyük kolaylık sağlamıştır. Teknolojinin özel ve planlı
olarak eğitimde kullanılması eğitim teknolojisi kavramını oluşturmuştur. Eğitim teknolojisi kavramının çeşitli
tanımları yapılmıştır.
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Eğitim teknolojisi, Alkan (1984: 17) tarafından şöyle tanımlanmıştır: Eğitim teknolojisi genelde eğitime, özelde
öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme ya da eğitim
süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır. Başka bir deyişle, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması,
uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir.
Öğretmenin temel olarak dört görevi vardır: öğretme, idare ve yönetim, meslek/konu alanı uzmanlığı ve öğrenci
danışmanlığı. Öğretme görevi açısından öğretmen, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak öğretim
etkinliklerini planlar, uygular ve değerlendirir (Yalın, 2008). Öğretmenlerin en uygun öğrenme ortamını
yaratması için ise eğitim teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanması gerekir.
Sınıfta öğrenme ortamının düzenlenmesinden sorumlu olan öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanmaya
ilişkin olumlu tutum sahibi olmaları, eğitimin niteliğini olumlu yönde etkileyecektir. Bilindiği gibi tutumların
değiştirilmesi çeşitli şekillerde mümkün olabilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak öğretmenlerin ve
öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine ilişkin tutumları incelenmeli ve olumsuz tutum sahibi olanlar için
çeşitli önlemler alınmalıdır.
Bu nedenle, aday öğretmenlere öğretim teknolojileri kullanarak öğretim materyalleri geliştirme ve var olan
öğretim materyallerini değerlendirme becerilerinin kazandırılması gerekir (Gündüz ve Odabaşı, 2004: 45).
Bugün artık aday öğretmenlerin hem teknolojiyi çok iyi derecede kullanma becerileri sergileyebilmeleri hem de
bu teknolojileri öğretme-öğrenme süreçlerinde optimum verimlilik düzeyinde kullanabilmeleri gereklidir.
Öğretmen adaylarının teknolojinin sunduğu olanaklardan daha etkin ve verimli bir seklide yararlanmasında
teknolojiye yönelik bakış açıları oldukça önemlidir (Çelik ve Kahyaoğlu, 2007: 573).
Öğretmen yetiştirmede öğretim teknolojilerine ilişkin bütün eğitim derslerinde vurgu yapılmasının yanı sıra
tamamen bu konuya ilişkin olarak düzenlenen Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı adında bir ders
vardır. Lisans derlerinde 2 teorik, 2 uygulama toplam 4 saat olarak belirlenmiş olan Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı Ders’inin YÖK tarafından hazırlanan içeriği şöyledir: “Öğretim Teknolojisi ile ilgili
kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve
kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve
yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin
geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slâytlar, görsel medya (VCD, DVD)
gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin
değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna
ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu”.
“ÖTMG dersinde öğretmen adaylarına kazandırılan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel niteliklerin öğretmen
adaylarının mesleki yaşantılarında teknolojiyi öğretimle bütünleştirmelerinde büyük hizmetler edeceği
beklenmektedir. Bu ise eğitim sistemimizin daha etkili ve verimli işlemesine yardımcı olacak ve nitelikli bireyler
yetişmesine katkıda bulunacaktır” (Gündüz ve Odabaşı, 2004: 45). Bütün öğretmenlerin sahip olması gereken
eğitim teknolojilerine ilişkin bilgi, yeterlik ve olumlu tutum, okul öncesi eğitimde görev yapacak öğretmenlerden
de beklenmektedir.
Okul öncesi dönem, çocukların gelişimlerini bütün yönden etkileyen ve aile ve eğitimcilerce dikkat edilmesi
gerek bir dönemdir. Bu dönemin çocukların dil, bedensel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimleri üzerinde
önemli etkileri görülmektedir (MEB, 1993; Öztürk, 2005). 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda okul
öncesi eğitim amaçları şöyle belirtilmiştir (Resmi Gazete, 1973):
1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;
2. Onları ilköğretime hazırlamak;
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.
Okul öncesi eğitimi, 0-72 aylık çocukların gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınarak
düzenlenen ve zengin uyarıcılarla desteklenen bir çevrede onları zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönden
geliştirecek ve ilköğretime hazırlayacaktır.
Öğrenme öğretme ortamı okul öncesi dönemde olan çocuk grubunun yaş itibariyle henüz işlem öncesi dönemde
olduğu göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. Bunun için ise öğretim teknolojilerini iyi bilen ve
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kullanmaya istekli olan öğretmenler ancak başarıyı sağlayabilir. Bu nedenle öğretmenlerin hizmet öncesi
eğitimlerinde buna yönelik ders almaları ve tutumlarının olumlu olmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi: “Öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğini icra ederken
öğrenme-öğretme süreçlerinde, bilisel, fiziksel ve duyuşsal tutum ve davranışları öğretim teknolojilerinden ve
materyallerden yararlanarak kazandırmayı hedeflemektedir” (Karataş ve Yapıcı, 2006: 313 ).
AMAÇ
“Öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarının belirlenmesi ve olumsuz
tutumlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin eğitimde etkili bir şekilde yerini
almasına ve daha akılcı bir biçimde planlanıp uygulanmasına olanak sağlayacaktır” (Çelik ve Kahyaoğlu, 2007:
581).
Bu araştırmada Okul Öncesi Öğretmenliği alanında görev yapacak öğretmen adaylarının öğrenme öğretme süreç
ve becerilerini kazandığı, bunun yanı sıra özellikle ders araç gereçlerini yakından tanıdığı ve ortaya bir ürün
koyduğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi’nin öğrencilerin eğitim teknolojilerine ilişkin
tutumlarında anlamlı bir değişikliğe yol açıp açmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırmada Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi’nin okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim
teknolojilerine ilişkin tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemin
“ön test – son test tek gruplu deseni” araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Karasar’a (2002) göre tek gruplu ön
test – son test modelinde, bir gruba bağımsız değişken uygulanır ve uygulama öncesi ve sonrası ölçme yapılır.
Modelde grubun ölçme aracından aldıkları ön test puanlarının aritmetik ortalamaları, son test puanlarının
aritmetik ortalamalarından anlamlı bir şekilde farklılık göstermesi durumunda, uygulamanın etkili olduğu kabul
edilmektedir
Araştırma, 2009-2010 öğretim yılı bahar yarıyılında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Okul Öncesi
Eğitimi Anabilim Dalı’ 2. sınıfında okuyan ve aynı öğretim elemanı tarafından Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı Dersi verilen 120 öğrenci ile yürütülmüştür.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma 12 hafta sürmüştür. 12 hafta boyunca öğrencilere dersin içeriğiyle ilgili her hafta 4 ders saati olarak
teorik bilgiler verilmiş, ardından öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller ile çeşitli öğretim
gereçlerinin geliştirilmesi (Power Point ve Movie Maker programları ile slâytlar hazırlama çeşitli etkinliklerle
ilgili CD’lerin hazırlanması vb.) çalışmaları yapılmıştır.
Bu araştırmada eğitim teknolojilerine ilişkin öğretmenlerin tutumlarını ölçmek için Pala (2006) tarafından
geliştirilmiş 43 maddeden oluşan Eğitim teknolojisi kapsamına giren hedefler, araç-gereç kullanımı, öğretim
yöntemleri, ölçme ve değerlendirme konularını içeren 5’li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte
“Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde
5 cevap seçeneği yer almıştır. Bu seçenekler, 1 ile 5 arasında değer taşımaktadır. Olumlu bir tutum cümlesi için
yapılan puanlama 5-1 arasında sıralanmaktadır. Olumsuz bir tutum cümlesi için ise puanlar, ters kodlanmış olup,
1-5 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin güvenirliği Pala (2006) tarafından “.92” bulunmuştur. Ölçek okul öncesi
öğretmen adaylarına uygulandığı için ölçeğin doğrudan öğretmenlere yönelik iki maddesi çıkarılmış yapılan
güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) ise “.86” hesaplanmıştır. Bu katsayı tutum ölçeğinin güvenilir olduğunu
göstermekte ve ölçeğin uygulanması için yeterli olarak kabul edilmektedir.
Ölçek Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 2.
sınıfında okuyan ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine katılan 120 öğrenciye, dönem başında
ön test olarak uygulanmış. Ölçek 12 hafta sonra aynı grup öğrencilere son test olarak tekrar uygulanmıştır.
Uygulamalar sırasında ön test ya da son testlere katılmayan öğrencilerin ölçekleri analize dahil edilmemiştir.
Verilerin istatistiksel analizleri SPSS paket programı ile yapılmıştır. Ön test ve son test arasındaki farkın anlamlı
olup olmadığını bulmak için t-Testi yapılmıştır.
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BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablo 1’ de sunulmuş ve değerlendirilmiştir.
Tablo 1: Deney Grubu Ön test-Son test Tutum Puanlarının T-Testi Sonuçları
n
S
t
p
X
Ön test
120
147,85
19,19
7,792
0.000
Son test
120
164,80
17,33
Tablo I incelendiğinde okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine yönelik tutum ölçeği ortalama ön
test puanları “ X =147.85” iken 12 haftalık uygulama sonunda bu puan “ X =164.80” olmuştur. Puan ortalamaları
arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı t testi ile kontrol edilmiştir. Son testler karşılaştırılarak elde edilen
“7,792” t değeri “,05” düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Farkın son test lehine olduğu görülmüştür. Bu sonuca
bakarak okul öncesi öğretmen adaylarının 2. sınıfta aldığı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi’nin
öğrencilerin eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde artmasında etkili olduğu söylenebilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
“Teknolojiyi ortaya çıkaran, geliştiren ve kullanan insandır. İnsan teknoloji kullanmadıkça donanım ve kuramsal
boyutlarda yeni gelişmeler meydana gelmez” (İşman, 2008: 3). Bu nedenle insanların teknolojiye ve onu
kullanmaya ilişkin olumlu tutum içinde olmaları gerekmektedir.
Öğretmen adaylarına meslek hayatlarında eğitim teknolojilerini kullanmaya ilişkin gerekli bilgi ve uygulamalar
lisans eğitimleri sırasında birçok derste verilmekle birlikte bu konuya ilişkin eğitim yoğun olarak Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi’nde verilmektedir. Bu derste öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji
kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde olması için de çeşitli çalışılmalar yapılmalıdır.
“Günümüzde öğretmenlerden hem teknolojiyi kullanma becerileri göstermeleri hem de çağdaş eğitimin
gereksinimi olan teknolojiyi, öğrenme ortamları ile bütünleştirebilmeleri beklenmektedir. Türkiye’de Eğitim
Fakültelerinde “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersi ile, öğretmen adaylarının teknolojiyi
dersleri ile bütünleştirmesine yardımcı olunmak hedeflenmektedir” (Gündüz ve Odabaşı, 2004: 47).
“Bu ders sayesinde, öğretmen adayları, örgenci için öğrenmeyi daha zevkli hale getirmeyi, soyut kaldığı için
öğrenilmesi güçleşen noktaları, yaparak yasayarak öğrenmenin zevkini materyallerden yararlanarak anlaşılır hale
getirmenin mümkün olduğunu öğrenebilmektedir” (Karataş ve Yapıcı, 2006: 313-314). Ancak, (Gündüz ve
Odabaşı’na (2004: 47) göre: “Aday öğretmenlerin eğitiminde genelde öğretim teknolojilerinin özellikleri,
öğretim sürecindeki yeri ve önemi gibi teorik bilgiler öğretilmekte fakat bunların kullanımı öğretilmemektedir.
Dersin hedefleri arasında yer alan öğretim teknolojilerinin kullanımının öğretilmesi, belki de teknolojik
yetersizlikler ve nitelikli öğretim elemanı eksikliği gibi çeşitli nedenlerden dolayı öğretmen adaylarına
kazandırılmasında sorunlar yaşandığı gözükmektedir”. Çoklar ve Bağcı (2009) tarafından eğitim teknolojilerine
ilişkin metaforlar incelenmiş ve farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmacılar bu durumu öğretmen adaylarının
yaşadıkları eğitim deneyimlerinin farklılığından kaynaklandığı şeklinde değerlendirmişlerdir”.
Bu araştırmada da öğretim teknolojilerinin ve ders materyallerinin tanıtıldığı ve bunlara yönelik uygulamaların
yapıldığı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği
anabilim dalı öğrencilerinin öğretim teknolojilerine ilişkin tutumlarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırmada
bu ders sonunda okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarında anlamlı bir değişim
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Güven (2006) tarafından yapılan araştırmada da Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı Dersi’nin almanın sınıf öğretmeni adaylarının duyuşsal alanla ilgili çoğu yeterliği kazandırdığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde önemli bir yeri
vardır. Bu dersin toplam dört saat olarak lisans programlarında yer alması YÖK’ün de konuya önem verdiğinin
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Dersin 2 saat uygulama 2 saat teorik olarak yapılması dersin işlenmesinde
öğrenci ve öğretim elemanları açısından büyük verim doğuracaktır. Ancak derslerin bazı üniversitelerde, haftalık
ders programlarında çeşitli nedenlerden dolayı üst üste 4 saat olarak yer aldığı görülmektedir. Bu durum göz
önüne alınarak ders saatlerini ikiye bölerek farklı günlere koyulması daha yararlı olabilir.
Ders içeriklerinde ise özellikle klasik öğretim araç gereçlerinin yerine gelişmiş ders araç gereçlerinin özellikle de
bilgisayar teknolojisinin kullanılmasına daha çok yer verilmelidir. Uygulamalarının daha rahat ve verimli
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yapılabilmesi için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi için fakültelerde ayrı bir derslik
oluşturulmalıdır. Çünkü bu ders özellikle gelişmiş teknoloji gerektiren aletlerin tanıtımının yapıldığı bir derstir.
Bu derste öğretmen adayları öğretim araç gereçlerini kullanmayı da öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bu
derse özel dersliklerin olması de ders araç gereçlerinin korunması ve kullanılması açısından hem öğrenci hem
öğretimde elemanına kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca derslerde kuramsal ve pratik bilgilerin yanı sıra eğitim
teknolojilerine ilişkin olumlu tutum geliştirilmesine yönelik çalışmaların da yararı büyük olacaktır.
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