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ÖNSÖZ

Bilginin gerçek sermaye ve güç kaynağı olduğu 21. yüzyılda bütün ülkeler

eğitim sistemlerini yeniden yapılandırmaktadır. Bu ülkelerin öncelikli hedeflerinden biri de

eğitim sistemleri ile toplumlarının bilgi toplumuna dönüşümünü sağlamaktır. Türkiye de

21. yüzyılda bilgi gücü ve sermayesi ile dünyada söz sahibi olmak ve bilgi toplumu

oluşturmak için çaba harcamaktadır.

Bu hedefleri başarmak için MEB ilköğretimdeki öğretim programlarını

değiştirmiş, okullara bilişim ve teknoloji sınıfları kurmuştur. Okulların girdisi olan öğrenci,

ödenek, araç-gereç ve binaların etkin şekilde kullanılarak ve işlenerek istenilen çıktıların

oluşturulması sürecinde öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Dolayısıyla

öğretmenlerin yaptıkları eylemlerin etkin bir şekilde teftişi çok önemli hale gelmiştir. İşte

bu süreçte öğretmenlerin teftişini gerçekleştiren MEB’in en önemli kontrol alt sisteminin

teftiş ile ilgili görevlerini yerine getirme derecesi Türkiye’nin hedeflediği bilgi gücüne ve

bilgi sermayesine sahip bilgi toplumunun oluşturulması sürecinde ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’de ilköğretim kurumlarının yasal metinlere uygun olarak faaliyette bulunması,

eğitim-öğretim etkinliklerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi, eğitim-öğretimde

ülke genelinde belirli bir standardın sağlanması teftiş kurumu ile başarılabilir. Gerek sınıf

gerekse branş öğretmenlerinin milli eğitimin amaçlarına uyup uymadıklarını belirlemek, bu

öğretmenlerin eğitim-öğretim etkinliklerini etkili ve doğru bir şekilde kullanıp

kullanmadıklarını tespit etmek, tüm ülke genelindeki ilköğretimde görevli öğretmenler

arasında amaç birliğini sağlamak, bu öğretmenlerin mesleki gelişimlerini takip ederek

mesleklerinde yeterince verimli olmayanların hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlamak

ve onların değişime ve gelişime açık olmalarını sağlamak için etkili bir teftişe ihtiyaç

vardır. Aynı zamanda ilköğretimde çalışan öğretmenlerin performanslarının ölçülmesi için
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de teftiş gereklilik arz etmektedir. Öğretmenlerin denetlenmediği ya da yetersiz bir şekilde

ve yüzeysel olarak denetlendiği bir ilköğretim alt sistemi tüm eğitim sistemini entropiye

götürebilir çünkü ilköğretim alt sisteminin temel oluşturduğu bir sistemde bu alt sisteme

dayalı diğer sistemler (örneğin ortaöğretim ve yüksek öğretim sistemi) de işlemeyecektir.

Bu araştırma ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişi ile ilgili denetim

görevlerini yerine getirme derecesini öğretmen algılarına dayalı olarak belirlemeyi

amaçlamaktadır. Ayrıca bu araştırmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde ilköğretimde

görevli öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim müfettişlerinin gerçekleştirdiği öğretmen

teftişlerinde karşılaşılan olası eksikliklerin belirlenmesi ve öğretmen teftişi ile ilgili

denetim etkinliklerinin daha verimli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalara yol

gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Tez aşaması süresince yaptığım çalışmalarda, ilgisini ve desteğini esirgemeyen,

bana sabırla katlanan, meslek hayatımda kendime örnek aldığım hocam Yrd. Doç. Dr.

Yusuf İNANDI’ya, bana yeniden hayat veren değerli hocalarım Doç. Dr. Ayşe BALCI ve

Yrd. Doç. Dr.Hüseyin ERGEN’E, her zaman sorularımı yanıtlayan Yrd. Doç. Dr. Sıdıka

GİZİR’e, bana hep yardım eden Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜNDÜZ’e, Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Hakan GÜNDOĞDU’ya, Yrd. Doç. Dr. Devrim ÖZDEMİR’e, Prof. Dr. Ata

TEZBAŞARAN’a ve bana manevi destek veren aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

                                                                                               SERKAN  GÖKALP
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İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN ÖĞRETMEN TEFTİŞLERİNDEKİ
DENETİM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRME DERECELERİNE İLİŞKİN
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN
ALGILARININ İNCELENMESİ  (MERSİN MERKEZ ÖRNEĞİ)

ÖZET

Bu araştırma ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişi ile ilgili denetim

görevlerini yeterine getirme derecesini öğretmen algılarına dayalı olarak belirlemeyi

amaçlamaktadır.

Bu araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır.

Verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından 42 maddeden oluşan bir ölçek

geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini, Mersin İli Merkez İlçelerdeki resmi

ilköğretim okullarında görev yapan 5346 kadrolu öğretmen oluşturmaktadır. Bu

araştırmada var olan çalışma evreninden oransız eleman örnekleme (simple random

sampling) yoluyla seçilen örneklem 1069 öğretmenden oluşmuştur ve ölçek 1069

öğretmene uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Veri analizi,

aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılarak

yapılmıştır. İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini yerine

getirme derecesi konusunda ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıları

kıdem, branş, cinsiyet, öğrenim durumu, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve kariyer

basamakları değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır.

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1-İlköğretimde çalışan öğretmen algılarına göre ilköğretim müfettişleri öğretmen

teftişlerinde eğitim öğretim ile ilgili denetim görevlerini genel olarak “orta” ve “az”

düzeyde yerine getirmektedir.
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2- Branş değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıları

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim

müfettişleri öğretmen teftişlerinde, eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini “orta”

düzeyde yerine getirmektedir. Branş öğretmenlerinin algılarına göre ise ilköğretim

müfettişleri öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini “az”

düzeyde yerine getirmektedir.

3- Kıdem değişkeni açısından, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim

görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenler, 6-10 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenler ve 11-15

yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenler, ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki

denetim görevlerini “az” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahipken, 16-20 yıl

arası kıdeme sahip olan öğretmenler ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenler,

ilköğretim müfettişlerinin bu görevlerini “orta” düzeyde yerine getirdiğini düşünmektedir.

4- Mezun olunan yüksek öğretim kurumu değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev

yapan öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile

ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı

farklılık bulunmuştur. Eğitim enstitüsü mezunu olan öğretmenler, yüksek öğretmen okulu

mezunu olan öğretmenler ve diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olan öğretmenler

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini “orta” düzeyde

yerine getirdiğine yönelik algıya sahipken, eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenler

ilköğretim müfettişlerinin bu görevlerini “az” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya

sahiptir.
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5- Öğrenim durumu değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim

görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Ön lisans ve lisans öğrenimi olan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerindeki denetim görevlerini “orta” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya

sahipken lisansüstü öğrenime sahip olan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin bu

görevlerini “az” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir.

6- Kariyer basamakları değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili

denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık

bulunmuştur. Öğretmenlik kariyer basamağında bulunan öğretmenlerin algılarına göre

ilköğretim müfettişleri öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini

“orta” düzeyde yerine getirmektedir. Uzman öğretmen kariyer basamağında bulunan

öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim müfettişleri öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim

ile ilgili denetim görevlerini “az” düzeyde yerine getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen teftişi, ilköğretim müfettişi, teftiş, ilköğretim, öğretmen
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ANALYSIS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT
THE DEGREE AT WHICH ELEMENTARY SCHOOL SUPERVISORS PERFOM
THEIR ASSIGMENTS RELATED TO SUPERVISING TEACHERS (MERSIN
SAMPLE)

ABSTRACT

The purpose of the research is to determine the perceptions of elementary school

teachers about the degree at which elementary school supervisors perform their assigments

related to supervising teachers.

In this descriptive research, a general scanning model is used. The scale in the

research is developed by the researcher. The scale includes 42 items. The population of the

research includes 5346 teachers who work in the elementary schools of Mersin Province

and who are in the status of civil servant. In this research, the sample is determined by

means of simple random sampling. The sample includes 1069 teachers. 1069 teachers have

given their answers to the questions in the scale. The data are analsed by using SPSS

program to compute mean values, standart deviation, t-test and oneway variance analysis.

The teachers’ perceptions are compared in terms of  variables of seniority, branch, level of

education, career ladders and the school from which participants graduated.

Depending on the research findings, the results obtained are indicated below.

1-According to the perceptions of teachers working in the elementary school, the degree at

which elementary school supervisors perform their assignments related with supervision of

teachers is at a level of “avarage” and “little”

2-In terms of the variable of branch, there is a meaningful difference between the

perceptions of teachers about the degree at which elementary school supervisors perform

their assigments related with supervision of teachers. According to the perceptions of

primary school teachers, elementary school supervisors perform their assigments related

with supervision of teachers at an avarage degree. According to the perceptions of branch
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teachers, elementary school supervisors perform their assigments related with supervision

of teachers at a low degree.

3-According to the variable of seniority, there is there is a meaningful difference between

the perceptions of teachers about the degree at which elementary school supervisors

perform their assigments related with supervision of teachers. The teachers who have

seniorities or working experiences between 0-5, 6-10 and 11-15 have the perception that

elementary school supervisors perform their assigments related with supervision of

teachers at a low degree. The teachers who have seniorities or working experiences

between 16-20 and 21-more than 21 years have the perception that elementary school

supervisors perform their assigments related with supervision of teachers at an avarage

degree.

4-According to the variable of the school from which participants graduated, there is a

meaningful difference between the perceptions of teachers about the degree at which

elementary school inspectors perform their assigments related with supervision of teachers.

The teachers who graduated from education institute, high teacher training schools and

other university departments have the perception that elementary school supervisors

perform their assigments related with supervision of teachers at an avarage degree. The

teachers who graduated from education faculty have the perception that elementary school

inspectors perform their assigments related with supervision of teachers at a low degree.

5-According to the variable of level of education, there is a meaningful difference between

the perceptions of teachers about the degree at which elementary school supervisors

perform their assigments related with supervision of teachers. The teachers who have two

years and four years of education at the univesity have the perception that elementary

school supervisors perform their assigments related with supervision of teachers at an
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avarage degree. The teachers who have master’s degree and doctoral degree have the

perception that elementary school supervisors perform their assigments related with

supervision of teachers at a low degree.

6-According to the variable of career ladder, there is a meaningful difference between the

perceptions of teachers about the degree at which elementary school supervisors perform

their assigments related with supervision of teachers. The teachers whose statues are

defined as “Teacher” have the perception that elementary school supervisors perform their

assigments related with supervision of teachers at an avarage degree. The teachers whose

statues are defined as “Expert Teacher” have the perception that elementary school

supervisors perform their assigments related with supervision of teachers at a low degree.

Key words: Teacher supervision, elemantary school supervisors, supervision, elemantary

school teaching, teacher
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 GİRİŞ

İnsanoğlu tarih öncesi çağlardan günümüze kadar sürekli olarak yeni şeyler

öğrenme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi gelecek nesillere aktarma ihtiyacı hissetmiştir. “Her icat

bir ihtiyaçtan kaynaklanır” ilkesinden hareketle bu ihtiyacını karşılamak için eğitim

etkinliklerini kullanmış ve eğitim kurumlarını oluşturmuştur. Bugün okul denilen eğitim

kurumlarının temellerini ilkçağlarda insanoğlu Antik Yunan’da, Antik Roma’da, Çin’de ve

Eski Mısır’da atmıştır. Ancak ilkçağda ve ortaçağda eğitim kurumlarında sınırlı sayıda

insan eğitim fırsatından yararlanabilmiştir (Kılbaş Köktaş, 2003). Eğitimden bir ülkedeki

tüm yurttaşların yararlanabilmesi Sanayi Devriminden sonra başlamıştır. Sanayi

Devriminin ortaya çıkardığı modernleşme, sanayi toplumunun talep ettiği yeni insan tipi ve

Fransız İhtilali’nin neden olduğu ulusal bilinci geliştirme ihtiyacı ülkelerin tüm

yurttaşlarını eğitmesini gerektirmiştir (Tekeli, 2002). Bundan dolayı eğitim kurumlarının

yani okulların sayısı artmıştır. Bu okullarda standart bir eğitim verilmesi için bir ülke

sınırları içerisindeki bütün okullar bir merkeze (eğitim bakanlığı) bağlanmıştır. Böylece

eğitim sistemi denilen devasa bir örgüt meydana gelmiştir.

Sanayi toplumunun oluşumundan içinde bulunduğumuz bilgi çağına kadar

geçen süreçte eğitim örgütünün işlevlerinin, yapısının ve amacının ne olduğu ve ne olması

gerektiği konusunda çok sayıda yönetim teorisi oluşturulmuştur (Hanson, 2003). Bu

teorilerin en önemlilerinden birisi de Sistem Teorisi’dir. Sistem Teorisi’ne göre eğitim

örgütü sosyal açık bir sistemdir (Marion, 2002; Bursalıoğlu, 2003) ve çevreden bir takım

girdiler temin eder. Bu girdiler öğrenciler, araç-gereçler, makine, teçhizat, para, teknoloji

ve bilgidir (Eren, 2001). Girdilerin kaynağı çevredir (Hanson, 2003). Örgüt bu girdileri

değişim sürecine dâhil ederek çevreye ürün (eğitilmiş öğrenci), hizmet, kar veya zarar,
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çalışanların tatmini ile kendisi ve diğer çevresel elemanlar tarafından kullanılabilecek

bilgisel geri bildirimler sunar (Eren, 2001). Örgüt enformasyon girişlerine dayalı geri

bildirim süreciyle amaçlardan sapma eğilimini önler veya eylemini düzeltir çünkü geri

besleme bir sistemin çıktılarına ve sistemin süreçlerine ilişkin bilgi verir. Eğitim örgütü

geri beslemenin yanında kendisini değişen çevre koşullarına uydurarak ve kendisini

yenileyerek entropiden (yok olmaktan) kurtulur (Morgan, 1998). Hatta çevreyi etkileyip

değiştirerek, amaç ve hizmetlerini yenileyerek entropiyi bertaraf edecek olumsuz entropik

önlemler alabilir (Eren, 2001). Eğitimin örgütsel sisteminin işleyişi “Şekil-1’de yer

almaktadır.

Şekil-1: Eğitimin Örgütsel Sisteminin İşleyişi

Girdiler Çıktılar

İnsanlar

Hammaddeler Hizmetler

Araç-gereç, Makine, Teçhizat

Para, Teknoloji Çevreye Bilgi

Bilgiler

Örgütsel Dönüşüm

Süreci

Değer veya Fayda
Yaratma

İnsan Doyumu

Örgütsel Büyüme

(Eren, 2001: 45)

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere Sistem Teorisi’ne göre, eğitim

örgütlerinde insanlar, hammaddeler, araç-gereç, makine, teçhizat, para ve teknoloji ve

bilgilerden oluşan girdiler, örgütsel dönüşüm süreci yoluyla ürünler, hizmetler, kar/zarar,

Ürünler

Kar/Zarar

          Geri Bildirim
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çevreye bilgi, insan tatmini ve örgütsel büyümeden oluşan çıktılara dönüşmektedir. Ayrıca

şekilde görüldüğü üzere eğitim örgütleri çıktılardan aldığı geri bildirimler yoluyla önlemler

alarak ve girdi-çıktı sürecinde değişiklikler yaparak sürekli bir homeostazi (denge)

durumuna gelmeye çalışmaktadır.

Girdi-çıktı ve geri bildirim süreçleriyle çevresiyle etkileşim kuran eğitim

örgütü daha küçük alt sistemlerden oluşmuştur (Marion, 2002). Eğitim sisteminin alt

sistemlerini ise amaçlar-değerler alt sistemi, teknik alt sistemi, yönetsel alt sistemi,

psikososyal alt sistemi, yapısal alt sistemler şeklinde açıklamak mümkündür. Bu alt

sistemler ise daha küçük alt sistemlerden oluşmaktadır. Örneğin yönetsel alt sistem amaç

belirleme, planlama, kaynakların bir araya getirilmesi, örgütlenme, uygulama ve kontrol alt

sistemlerinden oluşmaktadır (Eren, 2001). Aşağıdaki şekilde eğitim örgütü alt sistemleri

verilmiştir.

Şekil-2: Eğitim Örgütü Alt Sistemleri

             ÇEVRESEL SİSTEM

Amaçlar ve Değerler
   Alt Sistemi
a-Kültür
b-Felsefe
c-Toplumun Genel
Amaçları
d-Grup Amaçları
e-Birey Amaçları

Teknik Alt Sistem
a-Bilgiler
b-Teknikler
c-Teknik Alt Yapı
d-Makine
e-Araç Gereçler

Psikososyal Alt Sistem
a-İnsan Kaynakları
b-Tutumlar
c-Algılamalar
d-Motivasyon
e-Grup Dinamiği
f-Liderlik
g-Haberleşme
h-Bireylerarası ilişkiler

Yasal Alt Sistem
a-Görevler
b-İş Akışı
c-İş Grupları
d-Otorite
e-Bilgi Akışı
f-Prosedürler
g-Kurallar

Yönetsel Alt Sistem
a-Amaç Belirleme
b-Planlama
c-Kaynakların bir araya
getirilmesi
d-Örgütlenme
e-Uygulama
f-Kontrol

(Kast ve Rosenweig, aktaran Eren 2001:52)
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Yukarıdaki alt sistemlerin amaçları, görevleri ve diğer özellikleri

sisteminkinden farklıdır. Alt sistemlerden birindeki aksama diğerlerini de etkiler ve eğer

bozukluk giderilmezse örgütün amaçlarından uzaklaşılır ve entropiye doğru gidiş başlar

(Hanson, 2003). Bu alt sistemlerden en önemlilerinden birisi kontrol (teftiş) alt sistemidir

(Döngel, 2006; Bursalıoğlu, 2003). Kontrol alt sistemi sistemin amaçlarının gerçekleşme

derecesini, alt sistemlerin görevlerini yerine getirip getirmediklerini, sisteme gelen girdi

miktarını, girdilerin işlenme sürecini ve elde edilen ürünün kalitesini denetler. Kısacası,

girdi-işleme-çıktı sürecinin her aşamasında kontrol söz konudur (Taymaz, 2002). Aşağıda

kontrol alt sisteminin işleyişine ilişkin bir şekil verilmiştir.

Şekil-3 Kontrol (Teftiş) Alt Sisteminin İşleyişi

KontrolGİRDİ

K
on

tro
l

İŞLEME

K
on

tro
l ÇIKTI

K
on

tro
l

(Taymaz, 2002:7)

Kontrol alt sistemi denetimden elde edilen sonuçlara göre sisteme enformasyon

şeklinde bilgi vererek eksikliklerin düzeltilmesini, gerekli değişikliklerin yapılmasını ve

kalitenin arttırılmasını sağlar. Kontrol alt sistemi örgütün güç kaybetmesini ve entropiye

yönelmesini engeller (Morgan, 1998). Kontrol alt sisteminin olmadığı bir sistem de

düzensizlik, kapalılık ve duranlığa yönelme söz konusu olabileceği gibi güç yitimi de

ortaya çıkabilir (Kimbrough ve Burket aktaran Aydın, 2005).  Bundan dolayıdır ki bu alt

sistem eğitim örgütleri de dahil bütün örgütler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Teftiş

alt sistemi olarak da adlandırılan kontrol alt sistemi (Bursalıoğlu, 2003) tüm eğitim

sistemlerinde olduğu gibi Türk Milli Eğitim Sisteminde de çok önemli bir yere sahiptir.
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I. BÖLÜM: PROBLEM DURUMU

Sistem teorisinde bir örgütün özelde eğitim örgütünün varlığını

sürdürmesinde, kendisini yenileyebilmesinde teftiş alt sisteminin hayati öneme sahip

olduğu bilinmektedir. Bu durum Türk Milli Eğitim Sistemi için de geçerlidir. Teftiş alt

sistemi diğer alt sistemleri kontrol etmekte, aksaklıkları belirleyip karar merci olan üst

sistemlere ulaştırmaktadır (Bursalıoğlu, 2003). Örneğin, teftiş alt sistemi yasal alt sistem

tarafından konulan kuralların (yönetmelik, yönerge, genelge) bir alt sistem olan okullarda

uygulanmasını kontrol etmekte, uygulamada var olan eksiklikleri düzeltmek için gerekli

önlemleri almaktadır.

Türk Milli Eğitim Sisteminin işleyişi, örgüt yapısı, çalışan personelin sahip

olduğu haklar ve görevler anayasa, yasa, yönetmelik, yönerge, genelge ve emir gibi yasal

metinlerle düzenlenmektedir (Kaya, 1996). Türk Milli Eğitim Sisteminin sağlıklı bir

şekilde işlemesi, verimli olması ilgili kişilerin yasal metinlerde kendilerine verilen görev

ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlıdır. Bireylerin görev ve sorumluluklarını

yerine getirmediği bir sistemde örgüt amaçlarından uzaklaşacak, verimsizleşecek ve

hantallaşacaktır (Weber, 1978). İlgili kişilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirip

getirmediğini Türk Milli Eğitim Sisteminde teftiş alt sistemi denetlemektedir. Bundan

dolayı teftiş alt sistemi Türkiye’deki milli eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır.

Türk Milli Eğitim Sisteminin kurum olarak sayıca en fazla olan alt sistemi

ilköğretim alt sistemidir. Türkiye’de 2008-2009 eğitim-öğretim yılı verilerine göre 33 769

ilköğretim okulu bulunmaktadır (MEB, 2009a). İlköğretim alt sistemi aynı zamanda en

önemli alt sistemlerden birisidir. Çünkü bu kurumlar geniş Türkiye coğrafyasında köylere

kadar yayılmışlardır ve sayıları 10 milyon 709 bin 920’yi bulan öğrencileri eğitme
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vazifesini üstlenmişlerdir (MEB, 2009a). Bu kurumlar farklı dünya görüşlerine, farklı

ekinsel özelliklere ve farklı dini inançlara sahip ailelerden gelen öğrencileri Türk

toplumunun beklentileri, çağın gerektirdiği bilgiler ve beceriler doğrultusunda eğiterek

yaşama hazırlamaktadırlar. Böyle bir alt sistemin işleyişinin verimli olması ülkenin

gelecekte aydın nüfusa sahip gelişmiş bir memleket olmasına katkıda bulunabilir. Bu alt

sistemin işleyişinde sorunların olması ise, öğrenci girdisinin verimli bir ürüne

dönüştürülememesine, çevrenin beklentilerine uygun sonuçlar üretilememesine yol

açabilir.

Türkiye’de ilköğretim kurumlarının yasal metinlere uygun olarak faaliyette

bulunması, eğitim-öğretim etkinliklerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi,

eğitim-öğretimde ülke genelinde belirli bir standardın sağlanması teftiş kurumu ile

başarılabilir. Türkiye’de ilköğretim kurumlarının teftişi 13.08.1999 tarihinde 23785 nolu

Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları

Yönetmeliği ile ilköğretim müfettişlerine verilmiştir. İlköğretim müfettişi, kendisine Milli

Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde belirtilen

kurumlarda rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme,

soruşturma ve araştırma görevi verilen denetmendir (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim

Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999).

Yukarıda belirtilen tanımdan da anlaşılacağı üzere ilköğretim müfettişleri

ilköğretimin teftişinden sorumlu teftiş sistemini oluşturmaktadır. Her ilde bir teftiş sistemi

bulunmaktadır. Ancak bu sistemler bağımsız olmayıp İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı

alt sistemlerdir (Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 1992).

Müfettişlerin teftiş ettiği ilköğretim okulları da kendileri için bir üst sistem olan İl Milli

Eğitim Müdürlükleri alt sistemlerine bağlıdırlar (Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri



7

Hakkında Kanun, 1992). Ancak ilköğretim okulları da kendi içerisinde alt sistemlerden

meydana gelmektedir. İlköğretimde en önemli alt sistemler yöneticiler, öğretmenler ve

öğrencilerdir (Hanson, 2003). İlköğretim kurumlarında sayısı 10 milyondan fazla olan

öğrencileri eğiterek, onlara gerekli bilgileri vererek yaşama hazırlayan, bir başka deyişle üst

sistemler tarafından belirlenen hedefler ile toplumun devamlılığını sağlayan ve toplumu

dönüştürerek onu geleceğe hazırlayan öğretmenler tüm eğitim kurumlarının olduğu gibi

ilköğretim kurumlarının da varlık sebebidir. Türkiye’de ilköğretim öğretmenlerini iki gruba

ayırmak mümkündür: sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri (Milli Eğitim Bakanlığı

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2003).

Gerek sınıf gerekse branş öğretmenlerinin Milli Eğitimin amaçlarına uyup

uymadıklarını belirlemek, bu öğretmenlerin eğitim-öğretim etkinliklerini etkili ve doğru bir

şekilde kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek, tüm ülke genelindeki ilköğretimde görevli

öğretmenler arasında amaç birliğini sağlamak, bu öğretmenlerin mesleki gelişimlerini takip

ederek mesleklerinde yeterince verimli olmayanların hizmet içi eğitimden geçirilmesini

sağlamak ve onların değişime ve gelişime açık olmalarını sağlamak için etkili bir teftişe

ihtiyaç vardır. Aynı zamanda ilköğretimde çalışan öğretmenlerin performanslarının

ölçülmesi için de teftiş gereklilik arz etmektedir. Öğretmenlerin denetlenmediği ya da

yetersiz bir şekilde ve yüzeysel olarak denetlendiği bir ilköğretim alt sistemi tüm eğitim

sistemini entropiye götürür çünkü ilköğretim alt sisteminin temel oluşturduğu bir sistemde

bu alt sisteme dayalı diğer sistemler (örneğin ortaöğretim ve yüksek öğretim sistemi) de

işlemeyecektir. Bu kadar çok önem arz eden ilköğretim öğretmenlerinin teftişini

gerçekleştiren ilköğretim müfettişlerinin teftiş ile ilgili çalışma usul ve esasları 2521 sayılı

Tebliğler Dergisinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesinde belirtilmiştir. Bu yönergeye göre
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kurumlarda görevli öğretmenlerin başarı durumları teftiş yapılarak belirlenir.

Öğretmenlerin teftişinde kurumun özelliğine göre "Öğretmen Teftiş Formu" kullanılır

(Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş

Yönergesi, 2001). Öğretmen teftişi, öğretmenlerin millî eğitimin amaçlarını

gerçekleştirmek için düzenledikleri etkinliklerin süresini ve niteliğini gözlemlemek üzere;

dershane, salon, laboratuar, atölye ve işliklerde (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim

Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, 2001:2336):

a-Öğretmenlerin eğitim öğretimdeki başarı derecesi hakkında bilgi edinmek

b-Öğretmenlerin olumlu davranışlarını belirlemek

c-Öğretmenleri görevlerini en iyi biçimde yapmaya özendirmek

d-Eğitim-öğretimde birliği sağlamak üzere öğretmenlere rehberlik ve yardımda bulunmak

e-Öğretmenlerin kurumda uyguladıkları öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmek

f-Öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasında ve kullanılmasında yardımcı olmak

g-Öğrenci başarısının öğretmenler tarafından bilimsel yöntemler ile ölçülmesi ve

değerlendirilmesinde yardım etmek

h-Öğretmenlerin karşılaştığı sorunların çözümünde yol göstermek

ı-Özel eğitim gerektiren öğrenciler için öğretmenlerin aldığı önlemleri geliştirmek ve

yönlendirmek

i-Öğretmenlerin sınıf içi ve çevredeki eğitimsel liderliğini belirlemek için yapılır.

Taymaz’a (2002) göre ise öğretmen teftişi, bir eğitim kurumunda öğretici

olarak görev alan öğretmenlerin eğitim ve öğretim etkinliklerindeki çalışmalarının

gözlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Öğretmen teftişi, okullarda genel teftişler

sırasında ya da bunlardan ayrı olarak yapılan, öğretmenlerin kendi alanında yetişkinliğini,

çalışmasını, uyguladığı yöntemleri, bunları uygulamadaki yeterliliğini, öğrencilerin

yetişme düzeylerini inceleyip değerlendirmeye yönelik bir teftiş türüdür. Öğretmen teftişi

öğretmenin öğretim yapma ve ders vermedeki başarısını değerlendirmenin yanı sıra

öğretmenin eksikliklerini gidermeye, yeteneklerini geliştirmeye, mesleğe ve çevreye

uyumunu sağlamaya yönelik etkinlikleri de kapsar (Taymaz, 2002).
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Müfettişler öğretmenleri teftiş ederken Öğretmen Teftiş Formu kullanmaktadır

(Ek-2). Öğretmen Teftiş Formu’nda ilköğretim müfettişi, öğretmeni üç ana alanda

gözlediği davranışlara göre denetlemektedir. Bu alanlar “Dersliğin Eğitim Öğretime

Hazırlık Durumu”, “Eğitim-Öğretim Durumu”, “Yönetim-Çevre İlişkileri ve Mesleki

Gelişim”dir. “Dersliğin Eğitime Öğretime Hazırlık Durumu” dersliğin fiziksel durumu ve

eğitim araç-gereçleriyle ilgili davranışların gözlenmesine ve denetlenmesine yöneliktir.

“Eğitim-Öğretim Durumu” öğretmenin eğitim-öğretim etkinliklerini yerine getirirken

göstermesi gereken davranışların gözlenmesine ve denetlenmesine yöneliktir. “Yönetim-

Çevre İlişkileri ve Mesleki Gelişim” ise öğretmenin yönetim ilişkilerine, sınıf dışı eğitim

etkinliklerine, çevre ilişkilerine ve kendisini meslekte yenilemesine ilişkin davranışlarının

gözlenmesine ve denetlenmesine yöneliktir. Şunu belirtmek gerekir ki: Öğretmen Teftiş

Formu’ndaki üç alan da doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim-öğretim etkinlikleriyle

ilgilidir. Müfettişler öğretmenleri bu alanlarda denetleyerek onları “Dersliğin Eğitim

Öğretime Hazırlık Durumu” için 10 puan üzerinden, “Eğitim-Öğretim Durumu” için 70

puan üzerinden ve “Yönetim-Çevre İlişkileri ve Mesleki Gelişim” için 20 puan üzerinden

değerlendirmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları

Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, 2001). Öğretmenin bu üç alandan aldığı puanlar

toplanmakta, bu toplam puan öğretmenin başarı derecesi olmaktadır. Alınan puanlar belirli

puan aralıklarına göre gruplandırılmaktadır. Her puan aralığına bazı değerler verilmektedir.

Puan aralıkları ve ilgili değerleri aşağıda verilmiştir (Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

1986:10):
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Puanlar    Değerler

0-59 Yetersiz

60-75 Orta

76-89                                                      İyi

90-100 Çok iyi

İlköğretim müfettişleri ilköğretimde çalışan öğretmenleri denetleyerek eğitim-

öğretim sürecinin ve öğretmenler tarafından yetiştirilen ürünün istenilen özellikte olup

olmadığını kontrol etmekle ve öğretmenlere takdir ettiği puanlarla da üst sistemlere ve

karar mercilerine geri bildirim sağlamakla görevlidir. Geri bildirime göre üst sistemler

sorunları düzeltmek ve örgütte yenileşmeyi sağlamak için kararlar almakta ve kurallar

koymaktadır. İlköğretim müfettişlerinin bu kararların ve kuralların ilköğretim düzeyinde

uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmesi ve örgütün içsel eleme yaparak negatif entropi

ile devamlılığını sağlamasına katkıda bulunması gerekir. Ayrıca müfettişlerin

öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken gösterdikleri yetersizlikleri tespit ederek

öğretmenlerin görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmesini sağlamak ve

öğretmenlerin eğitim-öğretim alanındaki yeniliklere uyumunu sağlamak için öğretmenlere

rehberlik etmesi gerekir (Glickman ve Gordon, 2004).

Türk Milli Eğitim Sisteminde çok önemli görevleri olan ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde yapmaları gereken görevleri ne derece yerine

getirdikleri önemli bir tartışma konusudur. Taymaz (2002), öğretmen teftişlerinde

müfettişlerin görevlerini yerine getirmesi ile ilgili bazı sorunlar ve şikâyetler olduğunu

belirtmektedir. Bu sorunlar ve şikâyetler şunlardır:

a- Teftiş için ayrılan süre öğretmenleri bütün yönleriyle tanıyıp değerlendirmeye

    yetmemektedir.

b-Teftiş yolu ile yapılan değerlendirmeler öğretmen başarısını ölçmekten uzaktır.
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c-Teftiş sırasında müfettişler öğretmenlere gerekli rehberlik ve güdülemede

    bulunmamaktadır.

d-Öğretmenler, müfettişlerin teftiş sırasında gösterdiği tutum ve davranışlardan hoşnut

     değildir.

e-Müfettişler öğretmenleri teftiş ederken ve değerlendirirken okul müdürünün etkisi

    altında kalmaktadırlar.

f-Müfettişlerin öğretmenlerin siyasi görüşlerini bilmesi teftiş ve değerlendirme

etkinliklerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Glanz (2005) ise öğretmen teftişinde altı problem alanın varlığından söz

etmektedir. Bu problem alanları şunlardır:

1-Müfettişler sofistike ve yüzeyselliğin ötesine giden bir metodolojik yaklaşım

kullanmamaktadır.

2-Müfettişler öğretmenlere öğretimsel liderlik yaparken sadece kendi deneyimlerini

kullanmaktadır.

3-Müfettişler, öğretme-öğrenme sürecinin ve teftiş edilmenin duygusal yönleri ile

ilgilenmemektedir.

4-Müfettişler öğretmenlerin kişisel ve öğretimsel ihtiyaçlarına duyarlı değildir.

5-Müfettişler öğretmenlerin kişisel ve öğretimsel ihtiyaçlarına yönelik duyarlık eğitimi

almamaktadır.

6-Müfettişlerin kendileri öğretmenlerden uygulamalarını istedikleri iyi öğretim

prensiplerini örneklendirememektedir.

Sarı (2005),  ilköğretimde gerçekleştirilen teftişlere yönelik eleştirilerin en fazla

teftişin işlerliği ve müfettişlerin yeterliliği üzerine yoğunlaştığını belirtmektedir. Mevcut

sistemde her ne kadar ilköğretim müfettişleri öğretmen kökenli insanlar da olsa yıllardır
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ders vermedikleri ve okul iklimini fiziksel olarak yaşamadıkları için sıkıntıları anlamakta

güçlük çektikleri ve pratik çözüm üretme noktasında yetersiz kaldıklarına dair ciddi

anlamda şikâyetler söz konusudur. Bununla ilgili bir diğer şikayet konusu da ilköğretim

müfettişlerinin teftiş görevlerini yeterli düzeyde yerine getirmemeleri ile ilgilidir. Bu çok

ciddi bir şikâyet konusu olmakta ve teftiş geçiren ilköğretim okulu öğretmenlerinde her

şeyden öte bir sadakat bunalımı yaratmaktadır.  Olayın özellikle öğretmenlerde yarattığı

psikolojik rahatsızlığı kavramak açısından ciddi öneme sahip bu durumun yoğun sıkıntılar

yarattığı okul örgütüne yakın çevreler tarafından bilinen bir gerçektir. Ayrıca, ilköğretimde

öğretmenleri kendi branşlarına ait müfettişlerin denetleyememesi de önemli bir şikayet

konusudur (Sarı, 2005). Müfettişlerin sınıf içi etkinliklerin denetiminde farklı davranışlar

gösterdikleri, farklı ölçüt ve standartlar kullandıkları, verdikleri puanlar arasında

tutarsızlıklar olduğu, bu durumun denetlenenlerde şikâyetler oluşturduğu bilinmektedir

(Kavas, 2005).

Müfettişlerin performansa yönelik değerlendirmeyi ve teftiş etkinliklerini

kısıtlı zaman diliminde yapmasının mümkün olmaması da öğretmenler açısından diğer bir

şikâyet konusudur. Bir iki saatlik denetim etkinliğine dayanarak yapılan performans

ölçümünün var olan durumu yansıtması mümkün görünmemektedir (Sarı, 2005).

Müfettişler bir okula en fazla iki gün gelip bir öğretmenin dersine en fazla iki saat

girmektedirler. Girdikleri sınıflarda dosya kontrolleri yapmakta, birkaç öğrenciye soru

sormakta ve öğretmenlere sicil amirleri için tavsiye niteliğinde not vermektedirler ve

öğretmenler için verdikleri notların ortalaması ilgili okulun başarı puanı olmaktadır. Ayrıca

müfettişlerin öğretmenler için doldurdukları teftiş formu öğretmenlerin sicil dosyasına

koyulmakta (Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, 1986) ve bu formlar gelecekte

öğretmenlerin daha üst bir göreve terfi olmasında belirleyici rol oynamaktadır. Eğer
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müfettişlerin soru sordukları öğrenci o günkü derse iyi çalışmamışsa ve soruyu

cevaplandıramazsa müfettişler öğretmenin iyi bir eğitmen olmadığına karar vererek düşük

bir not verebilmektedirler. Bazen ise doğru düzgün bir denetleme yapmadan herkese

ortalama bir not verme eğilimine girmektedirler. Öz (2003:46) bu duruma yönelik şu

şekilde bir yargıda bulunmaktadır: “Müfettişlerin sınıflardaki kısa ziyaretleri ve objektif

olmayan değerlendirmeleri ile öğretmenlerin tüm çalışmaları hakkında kesin bir fikir elde

ettikleri söylenemez.”

İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki görevlerini ve yapması

gereken denetim etkinliklerini belirleyen önemli bir etken de “Öğretmen Teftiş Formu”dur.

Öğretmen Teftiş Formunda belirtilen davranışlara ilişkin verilerin genel gözlem ve kısa

süreli inceleme ile elde edilmesi, formun elde edilmesi güç verilere ilişkin sorular içermesi

nedeniyle ilköğretim müfettişlerinin gerçekleştirdiği denetim etkinliklerinin tümüyle öznel

yargılara açık olduğu söylenebilir.  Öğretmenin teftiş sonucunda almış olduğu başarı notu

onun mesleksel geleceği üzerinde etkili olabilecek düzeyde önemlidir. Bu açıdan

bakıldığında teftişten beklenen amaçlara ulaşabilmek için denetim etkinliklerinin objektif

olması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Milli eğitimdeki teftiş sisteminin önemli sorunları olduğu gerçeğini Milli

Eğitim Bakanlığı Teftiş Sistemi Çalışma Grubu da kabul etmektedir. Milli Eğitim

Bakanlığı Teftiş Sistemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor, teftiş sistemi

hakkında şunu ifade etmektedir: (Kayıkçı, 2005:509-510) “Teftiş sistemi eğitim örgütü

sistemini gerektiği şekilde denetleyecek ve geliştirecek bir yapıya sahip değildir. Bu

nedenle bir alt sistem olarak kendisinden beklenen işlevleri gereği gibi yerine

getirememektedir”.
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İlköğretimde öğretmen teftişinin verimliliğini etkileyen bir diğer faktör de

değişimdir. İlköğretimde her alanda önemli değişimler yaşanmaktadır. Değişimlerin

yaşandığı en önemli alanlardan birisi de ilköğretim programı ile ilgilidir. Yeni ilköğretim

programı eğitim sistemini daha etkin hale getirerek yetişen bireylerin çağdaş yaşama

hazırlanmasını hedeflemektedir. Bu program yapısalcı (yapılandırmacı) kurama

dayanmaktadır. Bu kuram yeni öğretim yöntem ve teknikleri gerektirmektedir. Yeni

ilköğretim programı klasik öğrenme ve öğretme araçlarının yanı sıra öğretimde bilgisayar

ve bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını öngörmektedir . Yeni ilköğretim

programı değerlendirmeyi hem bir sonuç (summative assessment) hem de bir süreç

(formative assessment) olarak görmektedir ve değerlendirmeyi öğrenmenin ayrılmaz bir

parçası olarak kabul etmektedir. Ayrıca yeni ilköğretim programı yeni değerlendirme

yöntemlerinin (alternative assessment) de kullanılmasını öngörmektedir (Talim Terbiye

Kurulu Başkanlığı, 2005).

İlköğretim programı değişikliği ile ilköğretim müfettişlerinin rehberlik görevi

ön plana çıkmıştır. Müfettişlerin öğretmenlere yeni programı tanıtması ve bu konuda bilgi

vermesi gerekmektedir. Ancak sadece program hakkında bilgi vermek çözüm değildir.

İlköğretim müfettişlerinin öğretmenleri sınıflarında ders anlatırken  (yani uygulamada)

gözlemesi ve yeni programla ilgili gerekli aktiviteleri yapıp yapmadığını denetlemesi

gerekmektedir. Bu da öğretmen teftişleri ile mümkündür. Ancak yapılan öğretmen teftişleri

sonucunda müfettişler öğretmenlerin yeni öğretim programı hakkındaki eksikliklerini

belirleyebilir ve gerekli olan rehberlik ve iş başında yetiştirme görevlerini yapabilir. Ayrıca

ilköğretim programına ilişkin olarak müfettişler de eğitilmeli ve yetiştirilmelidir. Çünkü bu

konuda onların da eğitime ihtiyacı bulunmaktadır.
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Müfettişlerin etkili bir öğretmen teftişi yapabilmesi için Türkiye’deki eğitim

sisteminde hakim olan denetim paradigmasının değişmesi gerekmektedir. Ancak bu

denetim paradigması herhangi bir değişiklik göstermeden varlığını sürdürmektedir.

Türkiye’deki denetim paradigması 20. yüzyılın ilk yarısında oluşan klasik denetim

yaklaşımının karakteristiklerini yansıtmaktadır. Türkiye’de öğretmen denetiminde ağırlıklı

olarak, öğretmenin mevcut durumunun saptanması ve değerlendirilmesiyle yetinilmekte,

öğretmenin öğretimini iyileştirici ve geliştirici etkinliklere ise yeterince yer

verilmemektedir. Türkiye eğitim sisteminde kontrol ve raporlama temel alınmakta,

öğretmen gelişimi ise yeterince önemsenmemektedir. Klasik denetim yaklaşımını andıran

bu denetim sisteminden özellikle öğretmenlerin hoşnut olmadığı araştırmalarla ortaya

konmuştur. Türkiye’de, ilköğretimde çağın gereklerini yakalamak için yapılan yeniliklere

teftiş alt sisteminin sahip olduğu denetim paradigmasının da uyum sağlaması

gerekmektedir. Bundan dolayı, Türkiye’deki teftiş alt sistemi (gelişimsel denetim,

farklılaştırılmış denetim, meslektaş denetimi ve mentorlük gibi) çağdaş denetim

yaklaşımlarının denetim paradigmasına göre yeniden yapılandırılmalıdır. Bu çağdaş

yaklaşımların temel felsefesini, sürekli gelişme ilkesinden hareketle, öğretmeni mesleki

gelişim açısından bulunduğu durumdan daha iyi bir noktaya getirerek, yani öğretimi

sürekli iyileştirerek öğrencilerin daha fazla öğrenmesini sağlamak oluşturmaktadır (İlğan,

2006).

Yeni öğretim programıyla birlikte özellikle bilgisayar kullanımı ve teknoloji

kullanımı bir gereklilik halini almıştır. Türkiye’deki 8 derslikli ve üzeri tüm okullara

Bilişim Teknolojisi Sınıfları kurulmuştur. 28 683 okula geniş bant ADSL bağlantısı ile

internet bağlanmıştır. Her öğrenciye internete ulaşma olanağı sağlanmıştır (Eğitim

Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 2007). İlköğretim programının değişmesi ve
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bilgisayarların okullara sağlanması eğitim-öğretimde verimliliğin arttırılmasında önemli

bir adımdır. Ancak asıl önemli olan bu değişimlere öğretmenlerin uyumunu sağlamaktır.

Tüm diğer iş alanlarında olduğu gibi öğretmenler de değişime karşı belirli bir direnç

göstermektedirler (Helvacı, 2005). Bundan dolayı halen eski öğretim yöntemleri ve araç-

gereçleri ile eğitim vermeye devam eden öğretmenlerin var olduğu bilinen bir gerçektir.

Değişime direnen bu öğretmenlerin tespit edilmesi ve değişime uyum sağlamaları için

etkili bir öğretmen teftişi gereklidir. Çünkü ancak yapılacak öğretmen teftişleri ile

değişime direnen öğretmenler tespit edilebilir ve bu öğretmenlerin verimliliğinin

arttırılması için gerekli rehberlik yapılabilir.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki değişimden sadece öğretmenler

etkilenmemektedir. Müfettişler de bu değişimlere ayak uydurmak zorundadır. Ancak

müfettişlerin uyum sağlamak zorunda olduğu tek şey program değişikliği değildir.

Müfettişlerin görev tanımlarında da değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden en

önemlisi müfettişlerin 2004 yılında ilköğretim öğretmenlerinin ikinci sicil amiri olma

yetkisinin kaldırılmasıdır (Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2004). Bu değişikliğin müfettişlerin

teftişe yönelik görevlerini yerine getirme düzeyini nasıl etkilediği ilköğretime yakın

çevrelerde oldukça tartışılan bir konudur. Meydana gelen değişimler sonrası ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini ne derece yerine getirdiğinin

belirlenmesi için ilköğretimde görevli öğretmenlerin algılarının incelenmesi teftiş alt

sisteminin işlerliğini ve etkililiğini sürdürebilmesi için alınacak kararlara ve yapılacak

çalışmalara katkıda bulunacaktır.
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 I.1. Araştırmanın Amacı

Eğitim kurumlarında teftiş alanıyla ilgili araştırmaların etkisiyle teftiş

sisteminde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, ilköğretim müfettişlerinin ilköğretimde

görevli öğretmenlerin sicil amirleri olma yetkisi kaldırılmıştır, ilköğretim müfettişlerine

araştırma görevi verilmiştir.  Bütün bu araştırmaların yapıcı katkısına rağmen “denetçinin

denetçisi olmaz” mantığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) denetlenmeyen ilköğretim

müfettişlerinin teftiş görevlerini ne derece yerine getirdiği konusunda tartışmalar devam

etmektedir. Alanyazında belirtilen çok sayıda soruna rağmen teftiş bilgi toplumunun

oluşturulması sürecinde eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir.

Bilginin gerçek sermaye ve güç kaynağı olduğu 21. yüzyılda bütün ülkeler eğitim

sistemlerini yeniden yapılandırmaktadır. Bu ülkelerin öncelikli hedeflerinden biri de eğitim

sistemleri ile toplumlarının bilgi toplumuna dönüşümünü sağlamaktır. Türkiye de 21.

yüzyılda bilgi gücü ve sermayesi ile dünyada söz sahibi olmak ve bilgi toplumu

oluşturmak için çaba harcamaktadır. Bu hedefleri başarmak için MEB ilköğretimdeki

öğretim programlarını değiştirmiş, okullara bilişim ve teknoloji sınıfları kurmuştur.

Okulların girdisi olan öğrenci, ödenek, araç-gereç ve binaların etkin şekilde kullanılarak ve

işlenerek istenilen çıktıların oluşturulması sürecinde öğretmenlere büyük görevler

düşmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin yaptıkları eylemlerin etkin bir şekilde teftişi çok

önemli hale gelmiştir. İşte bu süreçte öğretmenlerin teftişini gerçekleştiren MEB’in en

önemli kontrol alt sisteminin teftiş ile ilgili görevlerini yerine getirme derecesi Türkiye’nin

hedeflediği bilgi gücüne ve bilgi sermayesine sahip bilgi toplumunun oluşturulması

sürecinde ön plana çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında, bu araştırmada;
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1- MEB’de ilköğretim programının değişmesi sonucu daha fazla rehberliğe ve mesleki

yetiştirmeye ihtiyaç duyan ilköğretimde görevli öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişi ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme düzeyinin

ortaya konması;

2- İlköğretimde çalışan öğretmenlerin algılarına göre sicil amiri olma yetkisi kaldırılan

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişi ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme

düzeyinin ortaya konması;

3- Elde edilen sonuçlar çerçevesinde ilköğretimde görevli öğretmenlerin algılarına göre

ilköğretim müfettişlerinin gerçekleştirdiği öğretmen teftişlerinde karşılaşılan olası

eksikliklerin belirlenmesi;

4- Elde edilen sonuçlar çerçevesinde öğretmen teftişi ile ilgili denetim etkinliklerinin daha

verimli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalara yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

I.2. Araştırmanın Önemi

Bu araştırmadan elde edilen bulgular denetim alt sisteminde öğretmen teftişinin

daha bilimsel ve çağdaş temellere oturtulmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, bu

araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen teftiş formlarının ve teftiş uygulamalarının

düzenlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Bu bulgular müfettişlere hizmet

öncesi ve hizmet içi eğitim veren kurumlar tarafından kullanılabilir. Ayrıca elde edilen

bulgular sicil amiri olma yetkisi kaldırılan ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişi ile

ilgili denetim görevlerini yerine getirme düzeyinin ortaya konmasına katkıda bulunabilir.

Bu araştırma, öğretmenlerin müfettişlerin gerçekleştirmiş olduğu öğretmen teftişini
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değerlendirmesini sağlayacağı için de önemlidir. Çünkü müfettişlerin gerçekleştirmiş

olduğu öğretmen teftişinden en çok öğretmenler etkilenmektedir.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak bu araştırmadan elde edilen bulgular ve

sonuçlar, müfettişlerin teftiş görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirmesi ve teftiş alt

sisteminin uygulamalarından doğrudan etkilenen ilköğretim alt sisteminin teftiş alt

sisteminin hizmetlerinden daha verimli ve yapıcı bir şekilde yararlanması için yapılan

çalışmalara katkıda bulunabilir.

Araştırmada ele alınan değişkenlerden birisi de cinsiyet değişkenidir.

İlköğretimde müfettişlerinin gerçekleştirdiği teftiş etkinliklerinden etkilenen çok sayıda

kadın ve erkek öğretmen bulunmaktadır: Türkiye’de ilköğretimde görevli 223 406 erkek

öğretmen ve 222 046 kadın öğretmen bulunmaktadır (MEB, 2008). Bu araştırma cinsiyet

değişkenine göre öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim

görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algılarını ortaya koymayı amaçladığı için

önemlidir. Böylece bu araştırma kadın ve erkek öğretmenlerin bu konudaki algıları

arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya koyulmasını sağlamaktadır. Bu

araştırmada ele alınan değişkenlerden birisi de kıdem değişkenidir. İlköğretimde çalışan

öğretmenler öğretmenlikteki hizmet sürelerine göre farklı kıdemlere sahiptirler. Bu

araştırma farklı kıdeme sahip öğretmenlerin müfettişlerin öğretmen teftişlerinde denetim

görevlerini yerine getirme düzeyine yönelik algılarını ortaya koymayı amaçlaması

açısından da önemlidir. Elde edilen bulgular farklı kıdemlere sahip öğretmenlerin algıları

arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktadır.

Bu araştırmada ele alınan değişkenlerden bir tanesi de branş değişkenidir.

İlköğretimde öğretmenler sınıf ve branş öğretmeni olarak iki genel kategoriye

ayrılmaktadır. Bu araştırma sınıf ve branş öğretmenlerinin müfettişlerin öğretmen
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teftişlerindeki denetim görevlerini yerine getirme düzeyine yönelik algılarını ortaya

koymayı amaçlaması açısından da önemlidir. Araştırma bulguları sınıf ve branş

öğretmenlerinin algıları arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymaktadır.

Araştırmada ele alınan bir diğer değişken de mezun olunan yüksek öğretim kurumu

değişkendir. Bu araştırma farklı yüksek öğretim kurumlarından mezun olan öğretmenlerin

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini yerine getirme

düzeyine ilişkin algılarını ortaya koyması açısından önemlidir. Elde edilen bulgular farklı

yüksek öğretim kurumlarından mezun olan öğretmenlerin algıları arasındaki benzerlikleri

ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Öğrenim durumu bu araştırmada ele alınan diğer bir

değişkendir. Bu araştırma farklı öğrenim durumlarına sahip olan öğretmenlerin ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini yerine getirme düzeyine ilişkin

algılarını ortaya koyması açısından önemlidir. Elde edilen bulgular farklı öğrenim

durumlarına sahip olan öğretmenlerin algıları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya

koymaktadır. Araştırmada ele alınan değişkenlerden bir diğeri de kariyer basamakları

değişkendir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler

öğretmen ve uzman öğretmen olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu araştırma farklı

kariyer basamaklarında olan öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerinde denetim görevlerini yerine getirme düzeyine ilişkin algılarını ortaya koyması

açısından önemlidir. Elde edilen bulgular farklı kariyer basamaklarında bulunan

öğretmenlerin algıları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktadır.

 I.3. Araştırmanın Problemi

 İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, ilköğretim

müfettişleri öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini ne derece yerine getirmektedirler?
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 I.3.1. Araştırmanın Alt Problemleri

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin;

1- İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim

görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları nelerdir?

2- Branş değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-

öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında

anlamlı bir farklılık var mıdır?

3- Kıdem değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-

öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında

anlamlı bir farklılık var mıdır?

4- Cinsiyet değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-

öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında

anlamlı bir farklılık var mıdır?

5- Mezun olunan yüksek öğretim kurumu değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin

öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme

derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

6- Öğrenim durumu değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde

eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

7-Kariyer basamakları değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin

algıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
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 I.4.Sayıltılar

a-Araştırmaya katılan öğretmenlerin ölçek maddelerine verdikleri cevaplar gerçeği

yansıtmaktadır.

 b- Araştırma örneklemi çalışma evrenini temsil etmektedir.

 c-Bu çalışmada öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-

öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algılarını

etkileyebilecek başka değişkenlerin kıdem, branş, cinsiyet, öğrenim durumu, mezun olunan

yüksek öğretim kurumu ve kariyer basamakları değişkenlerini etkilemediği kabul

edilmektedir.

 I.5.Sınırlılıklar

a-Araştırma 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Mersin İli Merkez İlçelerdeki resmi

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır.

b-Kıdem, branş, cinsiyet, öğrenim durumu, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve

kariyer basamakları değişkenleri dışında öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin

öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme

derecesine ilişkin algılarını etkileyebilecek değişkenler araştırma kapsamına alınmamıştır.

c-Araştırmada anasınıfı öğretmenleri, ücretli ve sözleşmeli öğretmenler kapsam dışı

tutulmuştur.
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I.6.Temel Terimlerin Tanımları

Teftiş (Denetim): Kamu sektöründe veya tüzel kişiliği bulunan kurumlarda yapılmakta

olan işlerin mevcut mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere) uygun

olarak yapılıp yapılmadığının yetkili kimseler tarafından denetlenmesi ve gözlenmesidir.

İlköğretim Müfettişi (Denetmen, Denetici, Müfettiş): Kendisine Milli Eğitim Bakanlığı

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde belirtilen kurumlarda rehberlik ve iş

başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma ve araştırma görevi

verilen kişidir.

Öğretmen Teftişi (Öğretmen Denetimi): Bir eğitim kurumunda öğretici olarak görev alan

öğretmenlerin eğitim ve öğretim etkinliklerindeki çalışmalarının gözlenmesi, incelenmesi

ve değerlendirilmesidir. Öğretmen teftişi ders teftişinin yanı sıra öğretmenin mesleki

gelişiminin, okuldaki diğer görevlerini yerine getirip getirmediğinin ve velilerle ve

toplumla olan ilişkilerinin denetimini de içerir (Alp, 2007)

Görev: Görev,  yasa, yönetmelik, yönerge, genelge ve emir gibi yasal ve resmi kurallarla

eylem alanı belirlenen ve bu resmi ve yasal metinlerde belirtilen nitelikteki ve

pozisyondaki kişilere verilen iştir.

Algı: Günlük yaşamımızda karsılaştığımız olayların ve kişilerin davranışlarını anlama ve

tanıma çabalarımıza algı denir. Diğer bir deyişle algı, duyu organları yoluyla nesnelerin,

özelliklerin ya da ilişkilerin farkında olma sürecidir.

İlköğretim Okulu: Zorunlu öğrenim yaş grubundaki çocukları kapsayan, onların bedensel,

zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden, sekiz yıllık zorunlu temel

eğitim ve öğretim okulu.

Öğretmen: İlköğretim okullarında sınıf öğretmeni veya branş öğretmeni olarak görev

yapan eğitimcilerdir.
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II. BÖLÜM: KURAMSAL BÖLÜM

Bu bölümde teftiş ve ilköğretim müfettişleri ile ilgili kuramsal bilgilere yer verilmiştir.

II.1.Teftiş

II.1.1. Teftişin Tanımı

Denetim sözcüğü eğitim literatüründe daha yeni denebilecek bir zamandan beri

kullanılmaya başlanmıştır. Türk Milli Eğitim Sisteminde tarihi süreç içinde denetim yerine

teftiş; denetmen yerine de müfettiş terimleri kullanılmıştır. Günümüzde yasal metinlerde

ve eğitim literatüründe her iki kavram da kullanılmaktadır (Aslantaş, 2007).

Teftiş, terim olarak kontrol, denetim, gözetim gibi terimlerle benzer anlamlar

içermektedir. Erdem’e (1987) göre teftiş terimi köken itibariyle Arapça olup, inceleme,

soruşturma; doğruyu bulmak için araştırma yapma, tarama yapma ve muayene etme

anlamlarına gelmektedir. Açıkgöz (2001), Türk Eğitim Sisteminde denetim için teftiş,

denetleme, kontrol, inceleme, muayene, murakabe; müfettiş için de denetçi, teftiş elemanı,

kontrolör, muin, muhakkik ve murakıp kavramlarının kullanıldığını belirtmektedir. Benzer

bir şekilde Taymaz’a (1997) göre teftiş kavramı, uygulanış yer ve şekillerine göre denetim,

kontrol, gözetleme, nezaret, muhasebe, tahkik, soruşturma, tetkik, inceleme, araştırma,

rehberlik, meslekî yardım, danışma ve yetiştirme olarak adlandırılabilmekte ve müfettiş

için de denetici, denetmen, denetim elamanı, kontrolör, muhakkik, danışman ve rehber

unvanları kullanılmaktadır. Teftiş ve denetim literatürde faklı anlamlarda kullanılsa da
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birçok kaynakta birbirinin yerine kullanılmaktadır. (Engin, 2006, Aslantaş, 2007, Yılmaz,

2007, Döngel, 2006, Uygur, 2006, Karabulut, 2005, Kılıç, 2006), Şenyüz, 2006,

Tanrıverdi, 2008). Bu çalışmada da kavram karışıklığına sebep olmamak için birbirinin

yerine kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada müfettiş terimi ile denetici ve denetmen

kavramları da birbirinin yerine kullanılmıştır.

Daresh ve Marsha (1995) teftişi şu şekilde tanımlamaktadır: İnsanların

çalıştıkları örgütün amaçlarını gerçekleştirme yeteneğini izleme ve kontrol etme sürecidir.

Neagley ve  Evans (1980) tanımlarında teftişin demokratik yönünü ortaya koymaktadır:

Teftiş, öğretimi, öğrenmeyi ve müfredatı geliştirmekle sonuçlanan öğretmenler için yapılan

bir hizmettir ve ilgili bütün insanların-öğrenci, öğretmen, müfettiş, yönetici, anne-baba ve

sıradan insanların-sürekli gelişimi yoluyla öğretimi geliştirmek için tasarlanan pozitif,

dinamik ve demokratik eylemlerdir.

Krey ve Burke (1989) teftişin kapsamlı bir tanımını şu şekilde vermiştir: Teftiş,

görüşleri davranışlarla ilişkilendiren, amaçları açıklayan, örgütsel etkinlikleri destekleyen

ve katkıda bulunan, etkileşimi koordine eden, öğretimsel programın devamlılığını ve

gelişmesini sağlayan ve amaca ulaşma başarısını değerlendiren öğretimsel bir liderliktir.

Glickman, Gordon ve Ross-Gordon (1998) teftişin yardım boyutunu vurgulamış

ve teftişi öğretimin geliştirilmesi için yardım etme süreci olarak tanımlamıştır. Olivia ve

Pawlas (2001) da teftişin yardım boyutuna vurgu yaparak teftişi öğretimi geliştirmede

öğretmenlere uzman yardımında bulunma olarak tanımlamıştır. Komoski (1997) teftişin

insan ilişkileri boyutuna vurgu yaparak nihai amacının öğretimi geliştirmek ve böylelikle

etkin öğrenci öğrenmesini arttırmak olan liderlik süreci olarak açıklamıştır.

Emberson ve Langager’e göre (1984) teftiş, öğretim sanatında personelin

gelişiminin sürekliliğini, personel motivasyonunu ve personel’e gelişmiş öğretim
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programını sağlayan gelişimsel bir süreçtir. Blumberg’e (1980) göre teftiş, öğretimin

geliştirilmesi ve öğretmenlerin kişisel ve profesyonel gelişiminin arttırılmasıdır.

Goldhammer, Anderson ve Krajewski (1980) ise teftişi şu şekilde tanımlamaktadır: Teftiş,

personel gelişimini teşvik etmek, sınıflardaki öğrenci davranışlarını etkilemek, iyi

öğretimsel yaklaşımların ve materyallerinin seçimi, gelişimi, kullanımı ve

değerlendirmesini geliştirmek için müfettişlere verilen görevlerdir.

Alfonso, Firth, ve Richard’a göre (1981) teftiş, bir dizi kararlar, eylemler ve

etkileşimler dizinidir. Dağınık veya ayrı ilişkiler topluluğu olmanın aksine ilişkinin

devamlılığı anlamına gelir. Teftiş, bireylerin ve grupların iş verimliliğini geliştirmek için

sürekli olarak tasarlanan süreçlerin, prosedürlerin ve koşulların birleşimi veya

entegrasyonudur. Teftiş, işi gerçekleştiği yerde yani yakın alanda kontrol ederek ve

durumlarla gerçekleştiği yerde ilgilenerek iş görmeyi ifade eder (Alfonso, Firth, ve

Richard, 1981). Ayrıca alanyazında teftişe ilişkin aşağıdaki tanımlar da yer almaktadır:

a-Teftiş, eğitim-öğretimin geliştirilmesidir (Sağlamer, 1975).

b- Eğitim ve öğretim hizmetinin kanun, tüzük, yönetmelik ve programlara uygun biçimde

yürütülmesini sağlamak ve verimini arttırmak amacı ile yapılan denetleme, değerlendirme,

rehberlik ve soruşturma sürecidir (Tekışık, 1985).

c- Teftiş, kamu ve kurum yararına insan davranışlarını kontrol etme sürecidir (Başaran

2004).

d- Teftiş, örgütsel eylemlerin kabul edilen amaçlar doğrultusunda, saptanan ilke ve

     kurallara uygun olup olmadığının anlaşılması sürecidir (Aydın, 1993).
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                                 II.1.2. Teftişin Amacı

Teftişin ana amacı öğretimin geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra teftiş bir

personelin işe devam edip etmeyeceğine, personelin terfi edip etmeyeceğine ve maaş artışı

yapılıp yapılmayacağına karar vermek için kullanılır. Ayrıca, teftiş personelin başka bir

okula transfer olup olmamasına, personelin takım lideri, sınıf koordinatörü, lider öğretmen,

zümre başkanı olup olmayacağına da karar verirken kullanılır (Olivia ve Pawlas, 2001).

Knoll’a (1987) göre teftişin amacı öğretmene öğretim performansının hangi yönlerini

geliştirmesi gerektiğini öğrenmesine yardım etmektir ve özellikle onları geliştirmektir.

Nolan ve Hoover’a göre (2008) teftişin amacı öğretmenin şimdiki

performansının ötesinde öğretmenin bireysel gelişimini sağlamaktır. Teftişte öğretmen

uzmanlığının genel bir değerlendirmesini yapmak önemli değildir. Teftiş görevi

öğretmenin nerede olduğu ile başlar, nerede olması gerektiği ve içinde bulunduğu seviyeyi

nasıl aşabileceği ile ilişkilidir. Bu ise sınıfın kompleks dünyasını anlama, öğretmenin

davranışının ve bu davranışın öğrenciler için sonuçlarının farkında olmasına yardım etme

anlamına gelmektedir. Adams ve Dickey’e (1953) göre, teftişin ana amacı öğretmenlerin

kendi kendilerini yönetebilmeleri ve özdenetimlerini gerçekleştirmek olmalıdır.

Spears’a (1956)’a göre teftişin amacı öğrencilerin öğrenmesini

kolaylaştırmaktır. Bunun için yeterli bir teftiş etkili öğretim yoluyla etkili öğrenme için

gerekli koşulları sağlamakla ilgilidir. Bir başka deyişle teftişin ana amacı öğrenciler için

öğrenme durumunun gelişmesine yardım etmektir. Sergiovanni ve Starratt’a (2007) göre

teftişin amacı öğrencilerin akademik başarısını etkili bir şekilde arttırmak için okulun

kapasitesini ve fırsatları arttırmaya yardım etmektir.
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Tekışık’a (1985) göre teftişin amacı, Milli Eğitim Sistemini oluşturan her

düzeydeki kurum ve kuruluşun amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda planlanan ve

yürütülen çalışmalarını kontrol etmek, değerlendirmektir. Teftişin bir diğer amacı ise

devletin eğitim hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve

düzenlemelerin yapılmasını sağlayıcı etkinliklerde bulunmaktır. Başaran,  Karabıyık ve

Bozkurt’a göre (2001) teftişin amacı örgütün amaçlarının gerçekleştirilme derecesini

saptamak, daha iyi sonuç alabilmek için gerekli önlemleri almak ve süreci geliştirmektir.

Stones’a (1985) göre teftişin amaçları;

a- Becerikli öğretmenler yetiştirmek,

b-Öğretmen performansını değerlendirmek,

c-Öğretmenlerin öğrenci öğrenmesini en iyi hale getirmelerini sağlamaktır.

Randall (1992) ise teftişin amaçlarını;

a-İlgili personelin işini iyi yapıp yapmadığını belirlemek

b-Bir kişinin işini daha iyi nasıl yapacağına yardım etmek

c-Çalışan kiralamak, çalışanı işten çıkarmak

 d-Memurluk hakkı vermek

 e-Terfi ettirmek

f- Ödül vermek

g-Öğretmenin öğretimsel verimliliğini arttırmak, olarak belirtmiştir.

Gökçe (1994a) teftişin amaçlarını;

1-Derslerin, okulun ve eğitimin amaçlarına ulaşma derecesini belirlemek, değerlendirmek

ve gerekli düzeltme ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak,

2- Derslerin amaçlarının gerçekleştirilmesinde okul etkinliklerinin fiziksel durumunun

   eğitim ortamına uygunluğunu belirlemek,
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3- Gerçekleştirilmesinde zorluk çekilen ders, okul, eğitim ve teftiş amaçlarını tespit etmek,

   değerlendirmek, bu amaçların gerçekleştirilebilir şekilde düzenlenmesine yardımcı

   olmak,

4-Ders konularının öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğunu belirlemek,

değerlendirmek, gerekiyorsa yeniden düzenlenmesine yardımcı olmak

5- Kullanılan yöntem ve tekniklerin amaç ve konulara uygun olma durumunu belirlemek,

     uygulamaları değerlendirmek, geliştirilmesi için çaba göstermek,

6- Araç ve gereçlerin zamanında, ders konularının özelliklerine göre kullanılma durumunu

     belirlemek, değerlendirmek, varsa yanlış işleyişin düzeltilmesi ve geliştirilmesine

     yardımcı olmak,

7-Öğrenci başarısının uygun ölçme-değerlendirme araçlarıyla ne düzeyde

   değerlendirildiğini belirlemek, değerlendirmek ve gelişmesine çabalamak

8- Eğitim ortamının karşılıklı sevgi, saygı ve demokratik ilişkileri geliştirme esasına göre

     işleyiş durumunu belirlemek, değerlendirmek, gerekli ortamın oluşturulmasına yardımcı

     olmak,

9- Öğretmenin yeterlik, yetenek, çaba, başarı düzeyi ve zümre öğretmenleriyle olan

     işbirliğini belirlemek, değerlendirmek, geliştirilmesi için rehberlikte bulunmak,

10- Eğitim alanındaki gelişmelerin ve bilimsel çalışmaların eğitim etkinliklerine yansıma

      durumunu belirlemek ve değerlendirmek,

11- Eğitim kurumlarında görevli iş görenlerin çabalarının düzeylerini tespit etmek, nesnel

ölçütlere göre değerlendirilmeleri, yetişme ve gelişmeleri için hizmet-içi eğitim dâhil

gerekli tüm çalışmalara katkıda bulunmak,

12- Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde eşgüdüme verilen önemi belirlemek,

      değerlendirmek ve geliştirilmesine yardım etmek,



30

13- Eğitimle ilgili her düzeydeki sorunları saptamak, değerlendirmek ve çözümüne katkıda

bulunmak olarak, açıklamıştır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere teftişin ana amacı öğrencilerin

öğrenmesini kolaylaştırmaktır. Bir başka deyişle eğitimde verimliliği arttırmaktır. Bu

verimlilik hem öğretmen performansını en verimli ve en etkin hale getirmek ve hem de

öğrenci başarısını arttırmak anlamına gelmektedir. Sistem Teorisi açısından ele

aldığımızda teftişin nihai amacı eğitim sisteminin girdileri aldığı çevreye en verimli ve en

etkin çıktıları (ürünleri) sunmasını sağlamaya katkıda bulunmaktır.

II.1.3. Teftişin İşlevleri

Teftiş, amaçlarına ulaşmak için bazı işlevlere sahiptir ve bu işlevler eğitimde

verimlilik ve başarıyı sağlamak için teftişin hareket alanlarının sınırlarını çizer. Adams ve

Dickey (1953) teftişin işlevlerini;

1-öğretmenlerin problemlerini çözmelerine yardım etme,

2-öğretmenlerin gelişimini destekleme,

3-problemlere farklı çözüm yolları üretme,

4-demokratik özellikler gösterme,

5-öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu alanları belirleme ve bu alanlara mesleki yardımda

bulunma,

6-öğretmenlere güven verme ve problemleri çözmek için onların yeteneklerine

güvenmelerini sağlama,

7-öğretmenlerin problemlerini çözmede yardım kaynaklarını öğrenme,

8-öğretmenlerin mantıklı eğitim politikaları geliştirmelerine yardım etme, şeklinde

açıklamıştır.
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Harris (1975) ise teftişin işlevlerini;

 a- Program geliştirmek,

 b- Öğretimin örgütlenmesini sağlamak,

 c- Personel sağlamak,

 d- Hizmet sunmak,

 e- Materyal sunmak,

 f- Hizmet içi eğitimi düzenlemek,

 g- Yeni öğretmenlerin uyumunu sağlamak,

 h- Özel eğitim ihtiyacındaki öğrencilerle ilgilenmek,

 j- Halkla ilişkileri geliştirmek,

 k- Öğretimi değerlendirmek biçiminde açıklamıştır.

William (aktaran Dündar, 2005) teftişin işlevlerini:

1. Amaçları geliştirme,

2. Koordine ve kontrol etme,

3. Motive etme,

4. Öğretmenin eğitimini geliştirme,

5. Değerlendirme,

6. Problem çözme,

7. Öğretmenlerin güven duyacakları bir işbirliği havası içinde çalışmalarını sağlama olarak

ifade etmiştir.

Teftişin işlevlerine bakıldığında problem çözme, öğretmenin gelişimini

destekleme, öğretmenlere güven verme ve değerlendirme işlevlerinin ortak işlevler olduğu

görülmektedir.
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II.1.4.Teftişin İlkeleri

Teftiş, gelişigüzel bir süreç değildir. Teftiş sürecini yöneten ve teftişin

amaçlarını ve ilkelerini belirleyen ilkeler vardır. William Burton ve Leo Brueckner’e

(aktaran Sergiovanni ve Starratt, 1971) göre bu ilkeler şunlardır:

1-Teftiş öğrenme için öğrenme ortamını geliştirme ile ilgilidir.

2-Teftiş ve yönetim birbirlerinden ayrılamaz. Bu iki kavram birbiriyle ilişkili, tamamlayıcı

işlevlere sahiptir. Her ikisinin de amacı öğrenmeye uygun koşulları sağlamaktır.

3-Felsefe ve bilime dayanır. Yeterliliğe özel bir önem verir, nihai amaçlara ve değerlere

duyarlıdır. Doğruluğa özel bir önem verir, kanunlara ve gerçeklere dayanır.

4-Demokratik bir felsefeye dayanır. Kişiler arasındaki bireysel farklılıklara saygı duyar.

Eğitim çalışanlarının gelişmek için yetenekli olduğu varsayımına dayanır. Nasıl mantıklı

olmayı, işbirliğini ve çalışkanlığı kabul ediyorsa farklılıkları, işbirliği yapmaya isteksizliği

ve düşmanlığı da insan karakteristikleri olarak kabul eder.

5-Demokratik vicdana önem verir ve demokrasinin haklar kadar sorumluluklar getirdiğini

bilir.

6-Politika ve planların işbirliği içinde oluşturulması için fırsat sağlar.

7-Görevlerin yerine getirilmesinde girişimcilik, kendine güven ve bireysel sorumluluğu

sağlar.

8-Bilimsel metotlar ve davranışlar kullanır.

9- Bilimin önceden belirlediği spesifik metotları kullanamadığı durumlarda ürünleri ve

süreçleri çalışma, geliştirme ve değerlendirmede dinamik problem çözme süreçlerini

kullanır.
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10-Kontrolsüz fikirlerden kaynaklı sonuçlara ve verilere kıyasla bilimsel metotlarla daha

objektif, daha kesin, daha yeterli, daha tarafsız, daha sistemli bir şekilde düzenlenmiş

veriler ve sonuçlar kullanır.

11-Yaratıcıdır ve emir verici değildir: Teftiş her bir öğrenme-öğretme durumunun

ihtiyaçları ışığında prosedürleri belirler.

12-Çevreyi şekillendirir ve manipüle eder.

13-Profesyoneldir. Yani, teftiş elemanlarını, prosedürleri ve sonuçları değerlendirmeye

çalışır. Bireyleri özdenetime doğru yönlendirir.

 Aydın (1993) günümüzdeki çağdaş denetimin (teftiş) ilkelerinin şunlar olması

gerektiğini belirtmektedir:

1-Denetim amaçlı bir girişimidir.

2-Çağdaş denetimde demokratik liderlik vardır.

3-Çağdaş denetimde hareket noktası var olan yapı ve koşullardır.

4-Çağdaş denetim öğrenme ve öğretme ortamını bir bütün olarak ele alır.

5-Çağdaş denetim programının hareket noktası eğitim ortamının ivedilik taşıyan

sorunlarıdır.

6-Çağdaş eğitim denetimi grup yaklaşımını ön görür.

7-Çağdaş eğitim denetiminde sorumluluk paylaşılır.

8-Çağdaş eğitim denetimi modelleştirilmiş bir süreç değildir.

9-Çağdaş eğitim denetiminde öğretmenlere kendilerini kanıtlama olanağı tanınır.

10-Çağdaş eğitim denetimi programında bir sıra ve süreklilik vardır.

11-Çağdaş eğitim denetiminde bireysel farklılıklara inanılır.

12-Çağdaş eğitim denetiminde olumlu insan ilişkileri yaklaşımı izlenir.

13-Çağdaş eğitim denetiminde etkileşim önemlidir.
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14-Çağdaş eğitim denetiminde başarıda görüş birliğinin önemine inanılır.

15-Çağdaş eğitim denetiminde sürekli bir araştırma geleneğine inanılır.

Sonuç olarak farklı yazarların teftişin ilkelerinin neler olduğu konusundaki

görüşleri incelendiğinde teftişin demokratik bir anlayışa dayandığı, daha önceden

belirlenmiş kalıplamış problem çözme yöntemleri yerine durumsallığa dayalı dinamik

problem çözme yöntemleri kullandığı, bireysel farklılıklara ve olumlu insan ilişkilerine

önem verdiği, etkileşime, işbirliğine ve bilimsel metotlara ve uygulamalara dayandığı

sonucuna ulaşılmaktadır.

II.1.5.Teftiş İle İlgili Yaklaşımlar ve Modeller

Tarihsel süreç içerisinde teftiş özellikle bilim, teknoloji ve yönetim alanlarında

meydana gelen değişimlerden ve gelişmelerden etkilenmiştir. Aşağıda teftiş alanındaki

önemli yaklaşımlardan ve modellerden bahsedilmiştir.

II.1.5.1. Kontrol Amaçlı Teftiş

Bu yaklaşımda müfettişler zamanlarının ve dikkatlerinin çoğunu öğretmenlerin

sınıflarında yaptıkları iş ve eylemlerden hangilerinin yanlış olduğunu bulmaya adarlar. Bu

perspektifin ikinci özelliği müfettişin yanlış performansı düzeltmek için öğretmenlerin

işlerine doğrudan müdahale etme sorumluluğuna sahip olmasıdır (Daresh, 2006). Bu teftiş

anlayışı, öğretmenlere profesyonel bireyler olarak güven eksikliğini temsil eder. Kontrol

eden kişi olarak görev yapan müfettiş konsepti resmi okulların ilk dönemlerinde oldukça

popülerdi (Sullivan ve Glanz, 2005). Okullar 17., 18. ve 19. yüzyıllarda ülke genelinde



35

kurulduğunda öğretmenler öğrencilerle çalışmak için çok az bir eğitime sahipti. Çoğu

okulun müfredatı sınırlıydı ve genellikle okuma, yazma ve aritmetikle ilgili temel

becerilere odaklıydı. Öğretmen olarak işe alınanların öğrencilerden daha fazla bilgiye sahip

oldukları konusunda şüpheler söz konusuydu. Sonuç olarak daha deneyimli öğretmenler

sınıflarda devam etmekte olan eğitimin kaliteli eğitimi temsil edip etmediğinden emin

olmak için temel denetim görevini sağlıyorlardı (Serigiovanni ve Starratt, 1971).

Öğretmenlerin bilgilerinin sınırlı olduğu varsayılıyordu ve bu varsayımın genellikle doğru

olduğu kanıtlanıyordu. Teftişle ilgili olan kişiler-okul yöneticisi, öğretmenler ve diğer

personel- kontrol temelli teftişe maruz kalıyordu. Bugün okullarda bu yaklaşımı kullanan

müfettişler zamanlarının büyük bir bölümünü öğretmenlerin doğrudan gözlenmesine

ayırmaktadır ve bundaki amaç da öğretmenlerin sınıfta ne yaptığının devlet kurallarına

yani kanunlara uygun olup olmadığını belirlemektir (Daresh, 2006).  Ayrıca bu denetim

anlayışında müfettiş ve yöneticiler öğretmenlerin belirlenen zamanda iş için gelip

gelmediğinden emin olmaya, derslerin bitiminde sınıfları kontrol etmeye, öğretmenlerin

izin verilen zamandan önce okuldan ayrılıp ayrılmadıklarını öğrenmeye zaman ayırırlar.

Öğretmenler yöneticilere her hafta onay için detaylı ders planları verirler (Sullivan ve

Glanz, 2005).

Türkiye’de Tanzimat Dönemi’nde Batı örneğinde bir öğretim sistemi kurulmaya

başlandığında teftiş sistemi de kendini yavaş yavaş göstermeye başlamıştır (Dolay, 1956).

Dolayısıyla Türkiye’deki teftiş sistemi de Batı’daki teftiş sistemleriyle benzer özellikler

göstermiştir ve Cumhuriyet öncesinde kontrol odaklı bir teftiş anlayışı söz konusudur.

Nitekim Tanzimat Dönemi’nde açılan Sibyan ve Rüştiye Okullarını kontrol etmek üzere

müfettişler görevlendirilmiştir (Öz, 2003). Cumhuriyet öncesi dönemde teftişin amacı

öğretmenlerin görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek, gerekli mesleki
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niteliklere sahip olup olmadıklarını belirlemektir. Ancak Cumhuriyet sonrası dönemde de

teftiş sistemi kontrol odaklı denetim anlayışından tam olarak sıyrılamamıştır ve 2000’li

yıllarda bile bu anlayışı sürdürmektedir. Türk Eğitim Sisteminde denetim hizmetlerinin

yürütülmesinde esas olan yönetmelik ve yönerge hükümleri özde kontrol edici,

uygulamada büyük ölçüde var olan yapıyı koruyucu, kurallara uygunluğu sağlayıcı,

yetersizlikleri saptayıcı bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca denetim, merkezden saptanan

politikaların amaçlar doğrultusunda yapılmasını sağlama aracı olarak da görülmektedir

(Yılmaz, 1998). Aynı şekilde MEB’in teftiş tarihçesi ve gelişmesine bir bütün olarak

bakıldığında ise işin önemi ve gerekleri uyarınca sürekli bir gelişme göstermiş, yasal

düzenlemelerle etkinlikler götürülmeye çalışılmış ise de hiçbir zaman ülke ihtiyaçlarına

cevap verecek bir düzeye kavuşturulamadığı görülmektedir (Öz, 2003).

II.1.5.2. Bilimsel Teftiş

Bu teftiş anlayışında okul endüstri şirketlerinin özelliklerine göre

şekillendirilmeye çalışılmaktadır; öğretmenlere çalışanlar olarak davranılmaktadır.

Verimlilik girdilere oranla çıktıların değerlendirilmesidir. Okul bir tür fabrika ve üretim

modeli ile açıklanmaktadır. Buna göre öğrenciler ham maddelere ve imal edilen ürünlere

benzetilmektedir (Tanner ve Tanner, 1987). Eğitim süreci teknolojik bir üretim problemi

olarak ele alınmakta ve indirgemeci bir anlayış söz konusu olmaktadır. Ayrıca, bu anlayışta

öğrenciyi anlamak yerine yeni teknolojiyi kullanarak onların nasıl manipüle edileceği

gösterilmeye çalışılmaktadır. Bazı yazarlar bilimsel teftişin endüstrideki bilimsel yönetim

anlayışından kaynaklandığını belirtmektedir. Bilimsel teftişte öğretim davranışı objektif ve

nicel ölçümlerle açıklanmaya çalışılmaktadır (Nolan ve Hoover, 2008). Bu teftiş anlayışına
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göre en iyi verimlilik için artan bir kontrol ve örgütsel davranışın düzenlenmesi gerekir.

Sergiovanni ve Starratt (2007) bilimsel teftişi teknik rasyonel yaklaşıma benzetmektedir.

Bu yaklaşımda çeşitli ölçekler, testler ve diğer enstrümanlar öğretmen verimliliğinin nicel

ölçümlerini elde etmek için oluşturulur ve kullanılır. Bilimsel teftiş önceden belirlenen

amaçların öğretmen tarafından karşılanma boyutunu ölçmekle ilgilidir (Tanner ve Tanner,

1987).

Bu teftiş anlayışında çeşitli eğitim ürünleri için belirli standartlar koymak

mümkündür. Bilimsel kavramı okulun üretim-verimlilik modeli ile ilişkilendirilmiştir. Bu

anlayışta yönetici ve müfettiş yönetme ve idare etme kapasitesine sahip kişiler olarak

görülürken, öğretmen üretim hattında bir işçidir. Yine bu yaklaşıma göre müfettiş

verimlilik uzmanı ve bütün problemlere doğru çözümler bulabilen, denetim alanında özel

uzmanlığa sahip yöneticiler olarak tanımlanır (Daresh, 2006). Teftişin üretim modeli

değerlendirme için kolaylıkla sayısallaştırılabilen ölçümlere dayanır. Öğretmen yüksek

düzeyde otonomiye sahip olan profesyonel olmaktan çok bir teknisyen ya da üretim birimi

olarak algılanır. Öğretmenin kendi başına karar verme yetkisi çok sınırlıdır. Öğretmenler,

yönetici ve müfettişler tarafından belirlenen prosedürleri ve metotları mekanik olarak

yerine getirmesi gereken aletler ve araçlar olarak görülür ve öğretmenlerin bu prosedürleri

ve metotları yerine getirirken yakından takip edilmesi gerekir (Oliva ve Pawlas, 2001).

Öğretmenlerin performansları öğretim prensiplerini ne kadar iyi takip edebildiklerine

bakılarak değerlendirilebilir. Öğretmenler ancak önceden belirlenen kuralları takip ederek

başarılı olur. Öğretmen müfettişi bir kontrol uzmanı olarak görür ve müfettişin ana işlevi

öğretmenin görevde olup olmadığının kontrol edilmesi ve öğretmenin değerlendirilmesidir

(Tanner ve Tanner, 1987).
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Sonuç olarak bilimsel teftiş mekanik bir denetim anlayışına sahiptir. Standartlar,

kurallar, görev tanımları “standart” bir öğretmenin ve müfettişin ne yapması gerektiğini

belirlemiştir. Bu yaklaşımda durumsallık, çevresel faktörler ve insan ilişkiler göz ardı

edilmiştir ve eğitim örgütü kapalı bir sistem olarak görülmüştür.

II.1.5.3. Demokratik İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Bu yaklaşımda teftiş öğretmenin yetenekleri ölçüsünde mesleksel yeterlikte en

üst noktaya getirilmesi olarak anlaşılmaktadır. Çözümleme yapabilme, öz eleştiri ve

kendini geliştirme yeterliği, mesleki yeterliğin ölçütleri olarak düşünülmektedir. Ancak

uygulamada öğretme işlemi standartlarının hiyerarşinin üst düzeylerinde saptandığı ve

denetmenler tarafından öğretmenlere aktarıldığı görülmektedir (Aydın, 1993). Bu

yaklaşımda da standartları yukarıdan empoze etme anlayışının devam ettiği görülmektedir.

Başka bir deyişle öğretmenlerin mesleksel yetersizliğine ilişkin sayıltı, bu dönemde de

geçerliliğini korumaktadır. Buna karşılık çağdaş denetimde öngörülen insan kişiliğine

saygı ve karara katılmaya önem verildiği göze çarpmaktadır. “Belli durumlara dayalı

mutlak doğru prosedürler yoktur” yargısı bu düşünce sisteminin temelini oluşturmaktadır.

Bu teftiş yaklaşımına Gestalt psikolojisinin kuramsal dayanak sağladığı ve Kurt

Lewin’in sosyal denetimi destekleyici çalışmalarının da katkıda bulunduğu görülmektedir

(Aydın, 1993). Önceki yaklaşımlarda bireyin özelliklerinin içinde bulunduğu ortamdan

bağımsız olarak düşünülmesine karşılık, yeni psikoloji akımının bireyle somut ortam

arasındaki ilişkiyi vurguladığı görülmektedir. Grup dinamiği, denetmeni grubun etkin bir

üyesi olarak kabul eden denetim anlayışının önemli bir aracıdır. Rahat bir havanın

yaratılması ve yaygın bir katılımın sağlanması denetmenden beklenmektedir. Daha açık bir
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anlatımla bu konularda denetmenden liderlik istenmektedir. Bu yaklaşımda bütüncül bir

anlayışın olduğu söylenebilir. Örgüt yapısı içinde öğretmenler değil tüm personelin

geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Aydın, 1993). Müfettişler çalışanların tatmin hislerine, iyi

durumda olmalarına ve çalışanlar arasındaki kişisel mutluluğa katkıda bulunan

davranışlarla ilgilenmekten sorumludur (Daresh, 2006). Bu yaklaşımda şu anlayış ön plana

çıkmaktadır: Verimli çalışanlar mutlu olanlardır ve müfettişin görevi insanları mutlu

yapmaktır. İnsan ilişkileri etkinliği olarak teftiş perspektifi şunu öne sürmektedir: Yönetim

pozisyonundaki herhangi bir kişinin ana kaygısı çalışanların çabaları ve çalışmaları ile

mutlu olmalarını sağlamaktır. Çalışanlar mutlu ve tatmin olduklarında çalışma

alışkanlıklarında daha verimli olurlar. Sonuç olarak, örgütlerin verimliliği artar (Daresh,

2006).

II.1.5.4. İnsan Kaynakları Gelişimi Olarak Teftiş

Bu görüş insan ilişkileri görüşünden tamamen bağımsız değildir. Her iki

perspektife göre de müfettişin önemli rolü çalışanların mutlu ve işlerinden memnun olup

olmadıklarından emin olmaktır. Her iki görüş arasındaki ana farklılık ise şudur: İnsan

ilişkilerini destekleyenler örgütün daha verimli olması için insanları daha mutlu yapmayı

ana amaç olarak görürken İnsan Kaynakları Yaklaşımında yönetici ve bir tür yönetici

pozisyonunda olan müfettiş örgütü mümkün olduğu kadar başarılı ve verimli yapmaya

çalışır. İnsan Kaynakları Yaklaşımı şu varsayıma dayanır: Verimlilik daha büyük bir

tatmin ile sonuçlanır (Daresh, 2006). İnsan ilişkileri ve insan kaynakları denetimi çift yönlü

amaca sahiptir ve amaçları ise çalışanların mutlu olmasını ve örgütün amaçlarının

başarılmasını sağlamaktır. Onlar arasındaki ana farklılık vurguda bulunur: Ana hedef
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olarak İnsan İlişkileri Yaklaşımı çalışan ihtiyaçlarına odaklanırken İnsan Kaynakları

Yaklaşımı en önemli amaç olarak örgütsel verimliliğe odaklanmaktadır.

İnsan Kaynakları Yaklaşımı çalışma yöntemleri konusunda birçok varsayımda

bulunur. İlk olarak bu görüşe göre insanlar verimliyse onlar mutludur. Çalışanlar örgütleri

için konulan hedefleri başarabilirse onlar tatmin olur. Çünkü insanların çalışma nedeni

kişisel olarak değer verdikleri şeyleri başarmaktır (Daresh, 2006). Sonuç olarak müfettiş

çalışanların verimlilikle ilişkisini kurarak ve daha tatminkar hissedebilecekleri bir ortam

yaratarak daha büyük bir örgütsel verimlilik yaratmakla ilgilenir. Okul ortamında bu şu

anlama gelebilir: Lider enerjisinin çoğunu standart testlerdeki öğrenci performansının daha

yüksek olduğundan emin olmaya odaklar çünkü bu öğretim personelinin, profesyonel

eğitimciler olarak, profesyonel ve kişisel amaçların başarıldığını hissetmelerini sağlar.

İkinci olarak, İnsan Kaynakları Yaklaşımına göre çalışanlara profesyonel olarak hareket

edebilmeleri için güvenilebilir. İnsanların genellikle öğretmenliği seçme nedeni şudur:

Onlar çocukların büyümelerini, öğrenmelerini ve beceriler elde etmelerini görmek isterler.

Sonuç olarak, okullarda çalışan insanların yaşamlarındaki en merkezi motive edici faktör

okul amaçlarının gerçekleştirilme boyutudur. Öğretmenler saygı ve itibar ile davranılmak

isterken müfettiş onları başarılı okula katkıda bulunan önemli bireyler olarak görür sadece

onlara geçici kısa dönemli komplimanlarda bulunmaz (Daresh, 2006).

II.1.5.5. Klinik Denetim

Klinik kavramı, öğretmen ve müfettiş arasındaki yüz yüze ilişkiyi ve sınıftaki

öğretmenlerin gerçek davranışları üzerine odaklanmayı ifade eder. Ayrıca bu teftiş

modelini yakın gözlem, detaylı gözlemsel veriler, müfettiş ve öğretmen arasındaki yüz
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yüze etkileşim, sınıftaki öğretmenin gerçek davranışı üzerine odaklanma tanımlar

(Acheson ve Gall, 1997). Klinik denetimde öğretmen değerlendirme sürecine öğretmenin

kendisi de katılır. Klinik denetimin ana vurgusu profesyonel gelişim üzerinedir ve bu

denetimin ana amacı öğretmenin öğretim performansını geliştirmektir (Acheson ve Gall,

1997).

Klinik denetim sınıf ve okulda gerçekleşir. Bu denetim sınıf öğretimini

geliştirme amacıyla öğretme-öğrenme olayları ve koşullarının doğrudan gözlemine dayalı

olarak veri toplamakla ilgilidir (Tanner ve Tanner, 1987). Klinik denetim, öğretmene

doğrudan yardım sağlamak ve sınıf işleyişinde ve öğretmen davranışında değişiklikler

oluşturmak için tasarlanan sınıf içi destek sistemidir. Klinik denetim, öğretmenin sınıf

performansının gözlemi, analizi ve geliştirilmesi için yapılan bir planlamadır. Klinik

denetim birçok aşamadan oluşan bir süreçtir. Bu süreçler şunlardır (Tanner ve Tanner,

1987);

1-öğretmen-müfettiş ilişkisini kurma,

2-öğretmenle plan yapma,

3-gözlem için strateji planlama,

4-öğretimi gözleme,

5-öğretme-öğrenme süreçlerini analiz etme,

6-müfettiş-öğretmen konferansı görüşmesini planlama,

7-müfettiş-öğretmen görüşmesini gerçekleştirme,

8-yeniden planlama.

Birçok klinik denetim modeli bulunmaktadır. Bunlar geleneksel teftiş

modelinden daha demokratiktir. Klinik denetim eğitim denetimi alanındaki uzmanlar

tarafından geniş ölçüde kabul edildiği halde yeterince uygulanmamaktadır. Bu teftiş
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anlayışında müfettiş-öğretmen arasındaki ilişki danışmanlığa yöneliktir. Klinik denetimde

odak sınıf öğretimi üzerinedir. Program geliştirme, gelişim ve değerlendirme ise teftişin

diğer alanları ile ilişkili olarak kabul edilmektedir. Bu teftiş anlayışı müfettiş ve öğretmen

arasında demokratik katılımcı bir ilişkiyi vurgulamaktadır. Klinik denetim grupla

gerçekleştirilebileceği halde genellikle belirli bir sınıftaki öğretmene odaklanır (Tanner ve

Tanner, 1987). Sonuç olarak klinik denetim öğretmen performansını geliştirmeyi

amaçlayan, müfettiş ve öğretmenin işbirliğine dayalı planlı bir süreçtir.

II.1.5.6. Gelişimsel Denetim

Glickman, teftişte gelişim kavramını öğretimin geliştirilmesi amacıyla denetim

liderliğinin farklı türlerini ifade etmek için kullanmıştır. Glickman müfettişi farklı

öğretmenlerle farklı durumlara göre farklı liderlik türleri uygulayan kişi olarak görür. Bu

durumsallık yaklaşımında müfettiş öğretmenlerle üç liderlik durumundan birisini uygular

(Acheson ve Gall, 1997). Bunlar: emir verici, işbirlikli ve emir verici olmayan. Emir verici

yaklaşım bağlılığı yüksek ve soyut düşünme becerisi düşük olan öğretmenlere kullanılır.

Emir verici olmayan yaklaşım ise öğretmen nitelikleri yüksek olduğu zaman kullanılır.

İşbirlikli yaklaşım ise öğretmen niteliklerinin hem iyi hem de zayıf yönlerinin olduğu

zaman kullanılır.

Gelişimsel denetimin bir parçası olan emir verici (ast-üst/yukarıdan aşağı doğru)

yaklaşımda öğretmenlerin işlerine yüksek düzeyde bağlılıkla nasıl bağımsız hareket

edebilen bireyler olabileceği üzerinde durulur ve bu durumun başarılması hedeflenir

(Acheson ve Gall, 1997). Emir verici olmayan yaklaşım ise öğretmeni kendi stilini ya da

yaklaşımını sürdürmesi için kendi haline bırakır. Gelişimsel denetimde okulun ve öğrenme
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sürecinin öğrenme çevresi gelişim içerisindedir. Yaşamdaki çevre koşulları statik ya da

belirli olmaktan çok gelişim içerisindedir, bundan dolayı sürekli gelişim gerektirir.

Öğretmenler sürekli olarak program geliştirme, program uzmanları, müfettişler, yöneticiler

ve öğrencilerle ile ilgilenir ve bunlarla çalışmalar yürütür. Öğretmen verimliliği, eğitim

problemlerini çözmeye ve öğrencilerin özgür toplumun özgür düşünen, sosyal olarak

sorumlu üyeleri olarak büyümelerine katkıda bulunmaya, kapasite gelişimine dayanır.

Gelişimsel denetimde öğretim müfredattan ayrı geliştirilemez. Gelişimsel denetim bütün

faktörlerin birbirine bağlılığına ve devamlılığa önem verir. Gelişimsel denetim, öğrenme

sistemleri olan okulu ve sınıfı çevresinden bağımsız, statik yapılar olarak değil çevresiyle

güçlü bağları olan dinamik yapılar olarak görür. Müfredatı oluşturan öğrenme

etkinliklerinin birbirine bağlılığına vurgu yapılır. Problem çözme sürecinde kullanılan

metotlar demokratik ve katılımcıdır. Bu yaklaşıma göre bir eğitimci o dönemde takip

edilen eğitim akımı yerine farklı eğitim yaklaşımları seçebilmelidir. Gelişimsel yaklaşım

nicel ölçümlerden elde edilen sonuçların sınırlılıklarının farkındadır; nicel ölçümlerin

bilimsel yaklaşımla hareket ettiğinin, geneli temsil eden örneklemler aldığının ve

örneklemden elde edilen sonuçların tüm evren için yorumlandığının ve durumsallık

durumunu göz ardı ettiğinin farkındadır (Acheson ve Gall, 1997).

II.1.5.7. Farklılaştırılmış Denetim

Farklılaştırılmış Denetim Modeli, öğretmenlere akademik gelişmişlik düzeyleri

ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda, çeşitli denetim seçenekleri sunan; odak noktası

öğretmenin öğretimini iyileştirmek ve öğrenci öğrenmesini artırmak olan bir denetim

modelidir (İlğan, 2006). Farklılaştırılmış denetim genellikle tecrübesiz ya da öğretim ile
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ilgili ciddi problemleri olan tecrübeli öğretmenlere yoğun gelişimsel fırsatlar sunan bir

denetim modelidir. Bu yaklaşımda, diğer öğretmenlere de mesleki gelişimlerini nasıl

besleyebilecekleri konusunda seçenekler sunulur. Birçok öğretmen takım halinde işbirliği

yaparak gelişimsel bir tarzda; bazı öğretmenler ise öz yönetimli tarzda çalışırlar. Bu

modelde değerlendirme süreci, öğretmenin statüsüne ve yeterliğine göre değişir (Glatthorn,

1997). Farklılaştırılmış denetim modelinde aşağıdaki gelişim yaklaşımları bulunmaktadır

(İlğan, 2006):

Yoğun mesleki gelişim yaklaşımı: Meslekte yeni veya deneyimli olduğu halde öğretimde

ciddi problem yaşayan öğretmenlere, öğretimlerini iyileştirene kadar, okul müdürü, başarılı

bir müfettiş veya başarılı bir öğretmenin yoğun akademik destek sunduğu bir yaklaşımdır.

İşbirlikçi mesleki gelişim yaklaşımları: İşbirliğine dayalı mesleki gelişim, az sayıda bir

grup öğretmenin, kendi mesleki gelişimlerini sağlamak için birlikte çalışma konusunda

uzlaştıkları, karşılıklı saygıya dayalı bir süreçtir. Öğretmen iki-üç öğretmenle birlikte

gözlem sürecini gerçekleştiren takımın bir parçası olur. Öğretmenler birbirlerinin derslerini

gözlemlerler ve birbirlerinin öğretimleri hakkında geri bildirim sağlarlar. Bu tür denetim,

öğretimsel lider konumundaki denetmenin daha az zamanını alır, çünkü öğretmenler

denetim sürecini yürütür ve öğretimsel lider sadece bilgisine başvurulabilecek bir kaynak

olarak görev yapar. İşbirliğine dayalı mesleki gelişim meslektaşlığı gözeten ya da yararlı

gözlem deneyimini gözeten daha tecrübeli öğretmenlerle kullanılabilir (Pehlivan, 2007).

Özyönetimli mesleki gelişim yaklaşımı: Tecrübeli, öğretimde herhangi bir problem

yaşamayan, mesleki bakımdan yeterli ve başarılı öğretmenlerin, her yıl belirledikleri çeşitli

hedefleri gerçekleştirmek suretiyle mesleki gelişimlerini büyük ölçüde kendilerinin

sağladığı bir yaklaşımdır (İlğan, 2006).
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II.1.5.8. Alternatif Denetim Yaklaşımları

a-Mentörlük: Mentörlük deneyimli bir öğretmenin stajyer ya da daha az deneyimli bir

öğretmenle sınıftaki öğretimin nasıl geliştirilebileceği konusunda konuştuğu ve bu konuda

istişare ettiği öğretimsel gelişimi kolaylaştıran bir süreçtir. Mentörler, yargıç ya da

eleştirmen değildir, öğretimsel gelişimin kolaylaştırıcılarıdır. Bu nedenle, birçok okul

mentörlük programları geliştirmiştir. Bu programlarda deneyimli bir öğretmen göreve yeni

atanmış öğretmenlere bireysel, sürekli profesyonel destek sağlamak için atanır ya da

gönüllü olarak bunu yapmayı kabul eder. Mentörlükte bir öğretmen bir diğer öğretmenle

destek ve öneri sağlayacağı konularda görüş birliğine varmalıdır. Bir mentör diğer

eğitimcilerle belirli bir alanda uzmanlık paylaşır. Mentör ile öğretmen arasındaki bütün

konuşmalar ve öneriler gizlidir. Mentörlük sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için

(Sullivan ve Glanz, 2005);

1-Bir eğitimcinin mentör olmaya gönüllü olması gerekir. Bir personelin uzmanlığını bilen

bir müfettiş ya da yönetici bu personelin mentör olarak çalışmasını isteyebilir. Bu

personelin kendisi çalışma konusunda hem fikir olmalıdır, zorla bu görev

yaptırılmamalıdır.

2-Mentör planı mentörlük görevini üstlenen kişi tarafından geliştirilir, müfettiş tarafından

onaylanır ve mentörlük yapılacak kişilerle paylaşılır.

3-Mentör planı uygular ve plan etkinlikleri konusunda müfettişe rapor yazar.

b- Akran Denetimi Ya da İş Arkadaşı Denetimi: Akran denetimi hiyerarşik ilişkileri

kaldırarak insan gelişimi kavramını geliştirir. Bu modelde profesyonel gelişim ve kendini

geliştirme sorumluluğu aynı rollerde çalışan öğretmenlere geçer. Bu yaklaşım öğretmenin

öğretmenle görüş alışverişinde bulunmasını sağlayarak okul çevresi tarafından empoze

edilen izolasyon sınırlarını aşmalarına yardım eder (Randall, 1992). Bu modele göre
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öğretmenler arasındaki bariyerler kırılmalıdır, öğretmenler öğretimi geliştirmek için

sorumluluk hissetmelidir ve diğer arkadaşlarına kendi gelişimlerini sağlamada sorumluluk

hissetmelidir. Öğretmenler arasında çok az bir bağlantı veya çok az bir ortak sorumluluk

olduğu halde ve denetim yardımı mümkün olduğu halde bile araştırmalar göstermektedir ki

öğretmenler diğer öğretmenleri profesyonel yardım açısından ilk sırada göstermektedir

(Randall, 1992). Akran denetimi yapan öğretmen ilgili alanda uzman olmalıdır ve bu

denetim anlayışı, denetlenen öğretmenin denetimi yapan öğretmenin kendisine yardım

edeceği algısına dayanmalıdır. Denetim süreci bu süreçten yararlanmak isteyenler

tarafından başlatılmalıdır. Ayrıca bu denetimde denetici rolünde olan kişi empati

kurmalıdır, güven sağlamalıdır ve iş arkadaşının çalışma koşullarını anlamalıdır (Randall,

1992).

c- Koçluk: Koçluk 1980’lerde ortaya çıkan öğretmenlerin öğretmenlere yardım etmesinin

çok çeşitli türleri için kullanılan genel bir kavramdır. Koçluk modelleri eşit pozisyondaki

kişilerin birbirlerine yardımlarının çeşitli varyasyonları ile ilgilidir. Bu modeller

değerlendirme ile ilgili değildir. Burada mentörlükteki gibi uzman öğretmenlerin daha az

deneyimli ya da daha az eğitilmiş iş arkadaşlarına yardım etmesi söz konusu değildir.

Koçluğa şöyle bir örnek verilebilir: İki ya da daha fazla öğretmen planlama, gözlem,

geribildirim ve belirli bir becerinin gelişimi için yaratıcı düşünmeyi kullanarak problem

çözme için düzenli olarak bir araya gelirler (Sullivan ve Glanz, 2005). Ana amacı öğrenci

öğrenmesinin arttırılması olan koçluğun bir çok amacı bulunmaktadır. Sullivan ve Glanz

(2005) koçluğun amaçlarının şunlar olduğunu ifade etmiştir:

1-Öğretim uygulamalarının daha iyi hale getirilmesini sağlamak,

2-Kendi kendini idare eden öğretmen düşüncesini teşvik etmek,

3-Okul kültürünü geliştirmek,
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4-Profesyonel diyalogu arttırmak,

5-Yeni veya ortak öğretim becerilerinin uygulanmasını paylaşmak.

Randall (1991) ise koçluğun aşağıdaki işlevlere sahip olduğunu belirtmektedir:

1-Arkadaşlık sağlar.

2-Teknik geribildirim sağlar.

3-Uygulamanın analizi yoluyla yönetici kontrolünü geliştirir.

4-Öğretmenlerin çeşitli öğrencilere adapte olmalarını sağlar.

5-Kişisel destek sağlar.

Sonuç olarak koçluk öğretmenler arası etkileşimi arttırarak, öğretmenlerin

özkontrol ve öz disiplinlerini geliştirerek, öğretim uygulamalarını daha etkili hale getirerek

öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunur.

d- Profesyonel Portfolyolar: Williams ve arkadaşları (2003) portfolyoyu, bir kişinin

sanatsal, akademik veya bilimsel faaliyetlerine yönelik çalışmalarının toplanması şeklinde

tanımlamışlardır. Profesyonel portfolyo birçok farklı amaca hizmet edebilir. Portfolyo

yenilikçi ve etkili uygulamaların gelişimini belgeler.  Ayrıca, portfolyo öğretmenin öğretim

üzerine düşünmesini, analiz yapmasını, diğer öğretmenler ile öğretim hakkında görüş

alışverişinde bulunmasını sağlar ve öğretmen gelişimini hedefler (Sullivan ve Glanz,

2005). Her bir portfolyo öğretmen kaynaklarını, kaynakçaları, meslekle ilgili makaleleri ve

uygulamaya yönelik önerileri içerir. Örneğin, Bellefonte okul bölgesinin denetim planında,

mesleki gelişim portfolyo örnekleri şu şekilde sıralanmıştır:

(a) Konferans örnekleri,

(b) kişisel yazılar ve günce girişimleri,

(c) gözlem verisinin analiz edilmesi ve sonucunun uygulanması,

 (d) mesleğe ilişkin okunan makaleler,
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(e) veri toplama, analiz etme, değerlendirmeye ilişkin bilgiler ve değerlendirme

önerilerinin kullanılmasına ilişkin bilgiler,

(f) öğrenci çalışma örneklerinin analiz edilmesi,

(g) ders ve ünite planları,

(h) dersin veya ünitenin eleştirisi,

(i) veliler, öğrenciler, okul ve toplumla ilişkilere yönelik çalışmalar,

(j) öğretmen araştırma belgeleri,

(k) öğretmen tarafından geliştirilmiş web siteleri veya diğer kaynaklar,

(l) müfredat tasarım çalışması.

Portfolyolar, tek başına bir denetim yaklaşımı olabileceği gibi diğer denetim

yaklaşımları ve yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir. Örneğin, portfolyolar koçluk ve

mentörlük ilişkilerini desteklemek ve zenginleştirmek için kullanılır. Portfolyolar sınıf

gözlemlerinin yerini almadığı halde belirli bir günde sınıfta gözlenenin ötesine giderek

profesyonel tartışmayı arttırır ve geliştirir (Sullivan ve Glanz, 2005). Teknolojinin gelişimi

ile birlikte elektronik portfolyolar ortaya çıkmıştır. Elektronik potfolyoların ortaya çıkışı

bir okul içinde, okullar arasında ve öğretmen bölgesinin dışında uygulamaları paylaşmak

için daha fazla fırsat sunar.

Öğretmen başka bir mevki için başvurduğunda öğretmenin portfolyosundaki en

iyi ders uygulamalarına ilişkin materyaller koleksiyonu görüşme sürecinde öğretmene

yardım eder. Portfolyolar hazırlandıktan sonra ilk portfolyo taslakları sonbaharda sunulur,

müfettiş taslakları gözden geçirir, sözlü ve yazılı önerilerde ve yorumlarda bulunur.

Portfolyo tamamlandığında portfolyoyu denetleyen kişi her katılımcıya yani portfolyo

hazırlayana “sevgili yazar” ile başlayan bir mektup yazar. Daha sonrada öğretmen

portfolyoyu kontrol eden kişi ile bir görüşme yapar ve geribildirim alır (Sullivan ve Glanz,
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2005). Türkiye’de ise portfolyo denetimi öğretmenlerin hazırladıkları dosyaların

incelenmesi ile ilgilidir; öğretmenler dosyalarına yıllık planlarını, öğrencilerin aldığı yazılı

ve sözlü notlarını gösteren çizelgeyi, sınıf ve rehber öğretmenlikle ilgili evrakları,

mevzuatla ilgili belgeleri, örnek yazılı belgelerini ve öğrenci ürünlerini koyar. Müfettiş de

bu dosyayı inceler ve eksikler varsa düzeltilmesini ister.

e- Performans Temelli Teftiş: 1970’li yıllarda gelişmeye başlayan performans temelli

teftiş verimlilik ölçümü olarak öğretmen davranışında ve öğrenci performansında

gözlenebilen değişimleri temel alır.  Bu teftişe göre sorumluluk ve bireyselleştirme gibi iki

önemli değişken ön plandadır ve bu teftiş aşağıdaki amaçlara sahiptir (Randall, 1992):

1-Öğretim amaçlarının somut öğrenci davranışı ile ifade edilmesi,

2-Performansın standartları karşılayıp karşılamadığını belirlemek için araçların

belirlenmesi,

3-Öğretim amaçlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin sağlanması,

4-Hedeflerin, standartların, değerlendirme araçlarının ve alternatif etkinliklerin toplumla

paylaşılması,

5-Öğrenme-öğretme  yaşantısının değerlendirilmesi.

Bu denetim yaklaşımında program verimliliğinin ölçümü gözlenebilen öğretmen

davranışıdır. Öğretim davranışları öğretim becerisinin gözlenebilen performanslarıdır.

Öğretim becerisi öğretmenin çok sayıda öğretim yöntem ve tekniklerini bilmesini ve

bunları uygun bir kontekste uygulama becerisini gerektirir.  Bu tanım tek bir uygulamayı

içermez çünkü yeterlik durumsal olarak kabul edilir (Randall, 1992).

Görüldüğü üzere çok sayıda denetim yaklaşımı ve modeli bulunmaktadır. Ancak

bu denetim yaklaşımlarının ve modellerinin etkili bir şekilde kullanımı ve başarılı olması
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denetim etkinliğini icra eden kişilere bağlıdır. Denetim etkinliğini yerine getiren bu kişiler

denetim alt sisteminin vazgeçilmez parçaları olan müfettişlerdir.

II.1.6. Müfettiş

II.1.6.1. Müfettiş Kavramı

Müfettiş, öğretmenleri sınıfta ziyaret eden, öğretimlerini gözlemleyen,

öğretimleri konusunda yargılarda bulunan ve tavsiye öneren kişidir. Müfettiş,  okullardaki

öğretim programı ve öğretimle ilgili etkinlikleri denetleme sorumluluğu olan kişidir

(Olivia, ve Pawlas, 2001). Lovell ve Wiles (1983)’e göre müfettiş, öğrencilerin öğrenme

düzeyini daha üst seviyeye çıkarmak için öğretimi ve öğretim programını geliştirme

amacıyla örgüt tarafından müfettiş olarak isimlendirilen kişidir. Açıkgöz’e (2001) göre

müfettiş, araştıran, inceleyen, bir işin düzenli ve yolunda olup olmadığını anlamak için o

işi denetlemekle yükümlü kimse anlamındadır.

Olivia ve Pawlas (2001) iki çeşit müfettiş türünden bahsetmiştir. Bu müfettiş

türlerinden ilki birçok konuda bilgi sahibi olan genelci müfettişler (generalist)’dir. Genelci

müfettişler birçok konuda veya birçok sınıf seviyesinde öğretmenleri denetleme

sorumluluğuna sahip olan denetmenlerdir. Genelci müfettişler en az bir öğretim alanında

deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Genellikle özel bir eğitim almadıkları alanları da

denetlerler. Genelci müfettişler öğretim alanında uzmandırlar. Etkili öğretim metotlarının

neler olduğunu bilirler. Ayrıca bir öğretmenin dersi ne zaman iyi sunduğunun farkındadır

ve planlamanın verimliliğini yargılarlar. Bunun dışında genelci müfettişler;

1-öğrenme teorilerini bilir.

2-ölçme değerlendirme prensiplerine aşinadır.
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3-görsel materyallerin kullanımını anlar.

4-kaynak ve materyal açısından iyi bir temele sahiptir.

5-ek kaynakları nereden bulacağını iyi bilir.

6-öğretim programını iyi bilir.

7-çeşitli sınıflarda, konularda ve okullarda öğretmenlerin ne yapabildiklerini kıyaslayabilir.

8-disiplin problemine sahip olan öğretmenlere yardım eder.

9-öğretimi ve müfredatı çok iyi bilir.

10-farklı sınıflarda ve konulardaki öğretmenlerin birlikte çalışmasına yardım ederek bu

lider birleştirici güç oynar (Olivia ve Pawlas, 2001).

       Bir diğer müfettiş türü ise bir alanda uzman olan (specialist) uzman

müfettiştir. Uzman müfettiş (Olivia ve Pawlas, 2001);

1-belirli bir seviyede ya da konuda derin bilgi ve deneyime sahiptir.

2-konuyu ve seviyeyi tam anlamıyla bilir.

3-öğretimdeki modern teknikleri ve en son akımları bilir.

4- birçok konuda bilgi sahibi olan müfettiş ve bir çok alanı denetleyen müfettişin

(generalist) sahip olduğu bilgi ve becerilerin bir kısmına sahiptir. Uzman müfettiş öğrenme

teorilerini anlar ve bir öğretmene disiplin, sınıf iklimi ve rehberlik konularında yardım

eder.

5-Uzman müfettişin asıl hüneri prensipleri ve teknikleri belirli bir alanla

ilişkilendirebilmesidir.

6-öğretmenin değerlendirme tekniklerini belirli bir alana uygulamasına yardım eder.

7-belirli bir alana ilişkin olarak öğretmenle işitsel görsel materyallerin kullanımını

tartışabilir.

8-öğretmenlere yararlı spesifik materyallerin kaynaklarını bilir.
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9-öğretmenlerin belirli konuları öğretmede yaptıkları hataları düzeltir.

10-sadece belirli bir alana ilişkin öğretim programı ve öğretim bilgisine sahiptir.

II.1.6.2. Müfettişin Görevleri

Olivia ve Pawlas (2001) müfettişin görevlerinin şunlar olduğunu belirtmiştir:

Bir denetmenin görevleri şunlardır:

1-Öğretim eylemini geliştirmek,

a-sınıf ziyaretleri yapmak,

b-bireysel toplantılar ve grup toplantıları yapmak,

c-örnek öğretim yapmak ,

d-öğretmenin kendini geliştirmesi için standartlar geliştirmek,

2-Öğretmenleri görevde yetiştirmek,

a-öğretmen toplantıları yapmak,

b-mesleğe ilişkin kaynaklar sağlamak,

c-mesleğe ilişkin bildiri ve bülten hazırlamak,

d-öğretmenlerin kendilerini eleştirmesi ve kendini analiz etmesini sağlamak,

3-Konuların seçilmesi ve düzenlenmesini sağlamak,

a-hedefler oluşturmak,

b-konunun ve öğrenme etkinliklerinin çalışılmasını sağlamak,

c-materyallerin kullanılmasını sağlamak,

d-ders konularının sürekli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,

e-destekleyici öğretimsel materyallerin seçimi ve değerlendirilmesini sağlamak,

4-Öğrenci performansının test edilmesini ve ölçülmesini sağlamak,

a-sınıflandırma için standartlaştırılmış ve yerel testlerin kullanımını sağlamak,

5-Öğretmenleri değerlendirmek,

a-değerlendirme kartları ve kontrol listelerinin geliştirilmesi ve kullanımını sağlamak,

b-öğretmenlerin kendini değerlendirmesini teşvik etmektir.
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Olivia ve Pawlas’ın yanı sıra Harris de müfettişin çeşitli görevleri olduğunu

belirtmiştir. Harris’e (1985) göre müfettişin görevleri şunlardır:

1-Müfredatı geliştirmek: Müfettiş, neyin, ne zaman, kim tarafından, nerede ve nasıl

öğretileceğini tasarlar ve yeniden tasarlar. Müfettiş, müfredat rehberleri geliştirir,

standartlar oluşturur, öğretimsel üniteler planlar.

2-Öğretim için düzenleme: Öğrencilerin,  personelin, çevrenin ve materyallerin koordineli

ve etkili bir şekilde öğretimsel hedeflerle ilişkilendirildiği düzenlemeler yapmak,

öğrencilerin gruplanması, sınıf programlarının planlanması bu alanla ilgili girişimlere

örnektir.

3-Personel sağlama: Öğretimi kolaylaştırmak, gerekli vasıfları olan yeterli sayıda öğretmen

sağlamak bu alanla ilgili görevlere örnektir.

4-Araç gereç sağlama: Öğretim programlarının tasarımını uygulamada kullanmak için

uygun materyaller seçme ve sağlama bu alanla ilgili görevlere örnektir. Bu göreve ilişkin

olarak müfettiş araç-gereçleri kontrol eder, değerlendirir ve uygun materyalleri sağlamanın

yollarını bulur.

5-Hizmetiçi eğitim sağlama: Öğretim açısından personelin performansını geliştirecek

öğrenme deneyimleri planlama ve uygulama bu göreve ilişkin örneklerdir.

6-Personeli yönlendirme: Verilen sorumlulukları yerine getirmek için personele temel

bilgiyi sağlama bu göreve ilişkin bir örnektir.  Bu durum aynı zamanda personeli

gelişmeler hakkında bilgilendirmekle de ilgilidir.

7-Toplumla ilişkileri geliştirme: Bu görevde öğretimin daha iyi olmasına yönelik en uygun

seviye korunarak topluma sürekli bilgi verilir ve toplumdan da sürekli bilgi alınır.

8-Öğretimi değerlendirme: Veri toplama, analiz yapma, yorumlama için planlama, araç

geliştirme, düzenleme ve prosedürleri uygulama bu göreve ilişkin örneklerdir.
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Ayrıca Knoll’e (1987) göre müfettişlerin şu görevleri vardır:

a-Öğretim programlarının uygunluğunu ve öğretim etkinliklerini denetler.

b-Yasal emirleri ve kanunları okullara bildirir.

c-Okullara danışmanlık hizmeti sunar.

d-Müfredat ve öğretim üzerine konferanslar yapılmasını sağlar.

e-Öğretim programı ve öğretim etkinliklerine ilişkin pilot çalışmalar yapılmasını sağlar.

f-Öğretmenlere öğretimsel liderlik yapar.

g-Uzmanlık alanındaki öğretmenlere mesleki yardımda bulunur.

h-Tavsiye verir.

j-Etkili öğretimin nasıl yapılacağına ilişkin etkili öğretim metotlarını örneklendirerek

gösterir.

k-Öğretmenlerin materyal geliştirmelerine yardım eder.

l-Araştırma ve geliştirme çalışmalarını denetler.

m-Okullara modern materyaller sağlar.

n-Öğretim programları ve öğretim etkinliklerine yönelik öğretmenlerle ve yöneticilerle

toplantılar yapar.

o-Öğretmenlere öğretimsel materyallerin hazırlanmasında yardım eder.

ö-Personel gelişimi için düzenlemeler yapar.

p-Öğretmenlerin öğretim metotlarını geliştirmelerine yardım eder.

Görüldüğü üzere müfettişlerin çok sayıda görevleri bulunmaktadır. Bu görevler

müfettişlere çok sayıda roller yüklemiştir. Müfettiş ve teftiş kavramını tam olarak

kavrayabilmek için bu rollerin bilinmesi gerekir.
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II.1.6.3. Müfettişin Rolleri

Müfettişin rolleri farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır.

Stones’a  (1985) göre bir müfettiş yönetici, danışman, eğitimci, gözlemci, geribildirimci ve

değerlendirmeci rollerine sahiptir. Goldhammer, Anderson ve Krajewski (1980) ise

müfettişin rollerini yardımcı öğretmen, kaynak öğretmen, öğretim uzmanı, uzman

öğretmen, koordinatör ve öğretim programı uzmanı olarak tanımlamıştır.

Esposito, Gary ve Burbach (1975) yönetsel ve denetimsel sorumlulukları içeren

müfettişin rollerinin taksonomisini oluşturmuşlardır. Bu taksonomi dört kategoriden

oluşmaktadır.

A-Mesleki Yardım Rolü

I-Öğretmenlere Yönelik Dolaylı Hizmet

a-Hizmet içi eğitim programlarını planlama ve düzenleme,

b-Hizmet içi eğitim programlarına katılma,

c-Öğretim programlarını koordine etme,

d-Yeni ve işe yeni başlayan öğretmenlerin oryantasyonunda yardım etme,

e-Öğretim programını alma ve dağıtma,

f-Öğretim programı geliştirme ve öğretim programı geliştirme çabalarını koordine etme,

g-Öğretim programı rehberi ve diğer yayınların gelişimine yardım etme,

h-Ders kitabı seçim komitesine yardım etme,

j-Yeni öğretimsel araç-gereçler hazırlama ve geliştirme,

k-Okul programlarının değerlendirilmesine yardım etme.

II-Öğretmenlere Doğrudan Yardım

a-Göreve yeni başlayan öğretmenlerin oryantasyonuna yardım etme,
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b-Öğretmenlerin materyalleri bulma, seçme ve yorumlamasına yardım etme,

c-Sınıfı ziyaret etme ve gözlemleme,

d-Örnek dersler verme,

e-Öğretmenlerle bireysel toplantılar yapma.

B-Yöneticilik Rolü

I-Yöneticilik

a-Öğretimsel programları koordine etme,

b-Eğitim programlarının değerlendirilmesine yardım etme,

c-Rutin yönetici görevlerini yerine getirme,

d-İzlenecek politikanın belirlenmesine katılma,

e-Halkla ilişkilerle meşgul olma,

f-Vatandaşlarla çalışma,

g-İyi uygulamaları gözlemlemek için sistemler arası ziyaretler düzenleme.

II-Değerlendiricilik

a-Hizmet içi eğitim programları planlamak ve düzenlemek,

b-Hizmet içi eğitim programlarına katılmak,

c-Okul programlarının değerlendirilmesine yardım etmek,

d-Öğretmenlerin performansların değerlendirmek için denetime yönelik ziyaretler yapmak.

Olivia ve Pawlas (2001) müfettişin koordinatör, danışman, grup lideri ve değerlendirici

rollerine sahip olduğunu belirtmiştir.

a-Koordinatör: Müfettiş programların, grupların, materyallerin ve raporların

koordinatörüdür. İnsanlar ve programlar arasında bir bağlantı oluşturan kişi müfettiştir.

Müfettiş eğitim sürecinin ayrı parçalarını bilir ve parçaları harmanlamak ya da karmak için

diğerlerinin eylemlerini yönetir. Personel gelişimi yöneticisi olarak müfettiş öğretmenlerle
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planlar yapar, öğretmenler için hizmet içi eğitim programlarını düzenler, değerlendirir ve

gerçekleştirir.

b- Danışman: Müfettişler öğretim programı, öğretim metodolojisi ve personel gelişiminde

uzman olarak danışmanlık yapma becerisine sahiptir. Bu rolün gereği olarak müfettişler

öğretmenlerin mesleğe ilişkin bireysel ihtiyaçlarına hizmet ederler. Aynı zamanda

öğretmenlere grup halinde de danışmanlık yaparlar. Bazen müfettiş sadece gerekli bilgi ve

önerileri verir. Bazen ise öğretmenlerin amaçları tanımlamalarına, takip etmelerine yardım

eder. Müfettiş genel ve özel eğitim becerilerini geliştirmek isteyen öğretmenlere ana

yardım kaynağı olmalıdır. Müfettişler öğretim stratejilerinin geniş bir repertuarını

gösterebilmelidir.

c- Grup Lideri: Grup lideri olarak müfettiş öğretimi ve öğretmenleri geliştirmek için

grubun potansiyelini tam olarak kullanmasını sağlamaya çalışır. Bu rolü gerçekleştirmek

için müfettiş grup dinamikleri hakkında bilgili olmalıdır ve liderlik becerileri

göstermelidir. Müfettiş gruplara görüş birliği oluşturmada, grup amaçlarına doğru

yönelmede ve demokratik süreci mükemmelleştirmede yardım eder. Grup lideri olarak

müfettiş grup içindeki liderlikleri araştırır, belirler ve destekler (Olivia ve Pawlas, 2001).

Başarılı bir liderlik için aranılacak nitelikler kişilerin görüşlerine göre değişik olabilse de

müfettişler, kişilerden çok grupla çalıştıklarından aşağıdaki liderlik özellikleri aranır

(Marks ve diğerleri, 1971):

1. Yapacağı işin gerektirdiği teknik yeterlik, teknik bilgi ve beceri sahibi,

2. Başkaları ile birlikte çalışacağına göre sosyal yeterlik, sosyal konularda bilgi ve

alışkanlıklar kazanmış,

3. Samimi, güven verici, başkalarının iyiliğini isteyen, namus ve haysiyetine düşkün insan,
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4. Girişken, başkalarına kolay yaklaşabilen, konuşan, inandıran, ikna eden, cesaret veren,

doğru yolu gösteren insan,

5. Personele karşı yardımcı, çalışmaya istekli, güdüleyici ve arkadaşça davranan,

6. Personelin ideal ve görüşlerine, inançlarına, haklarına ve değer yargılarına karşı saygılı,

7. Kimlerle birlikte çalışacağı, ilişki kuracağı ve işbirliği yapacağı hakkında bilgili,

8. Personelin yetki ve sorumluluğunu anlamada yetenekli ve bilgili,

9. Personelin daha iyi yaşaması ve gelişmesi için gerekli olanakları sağlamaya istekli ve

gayretli,

10. Amaçlara ulaşmak için plan ve programlar hazırlama bilgi ve becerisine sahip,

11. Görevleri tamamlamak ve amaçlara ulaşmak üzere organize bilgi ve beceriye sahip,

12. Liderlik dinamizmine ilişkin yeterli bilgi ve uygulama becerisi kazanmış,

13. Personeli güdüleyen bir lider olmalıdır.

d- Değerlendirici: Değerlendirici olarak müfettiş öğretimi ve müfredatı değerlendirmede

öğretmenlere yardım eder. Müfettiş öğretmelerin müfredatla ilgili ve öğretimle ilgili

problemlere yanıt bulmasına yardım eder. Öğretmenlerin problemlerine ilişkin araştırma

çalışmaları belirler ve sınırlı araştırma projeleri geliştirir. Ek olarak, müfettiş öğretmenlerin

sınıf performanslarını değerlendirmelerine, öğretmenlerin güçlü ve zayıf yönlerini

değerlendirmelerine ve zorlukların üstesinden gelme araçlarını belirlemelerine yardım eder

(Olivia ve Pawlas, 2001).  Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere müfettişin

rolleri müfettişlerin görev alanlarını belirler; eylem alanlarının sınırını çizer. Müfettişlerin

görevleri ise bu alanlarda müfettişlerin neler yapması gerektiğine yönelik spesifik

davranışlardır. Müfettişlerin rolleri ve görevleri kadar önemli bir konu da müfettişlerin

eğitim sistemi içerisindeki işlevleridir.
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II.1.6.4. Müfettişin İşlevleri

Certo (1997) müfettişin işlevlerinin planlama, örgütleme, liderlik yapma, kontrol

etme ve örgütsel amaçlara ve misyonlara ulaşılabilirlik kazandırma olduğunu belirtmiştir.

a-Planlama: Müfettişin görevlerinden bir tanesi amaçları ve bu amaçları karşılama yollarını

belirlemektir. Bu planlama işlevidir. Bazen bir müfettiş amaçları belirlemede önemli

derecede söz sahibidir bazen ise bir müfettiş çabalarını daha yüksek seviyedeki yöneticiler

tarafından belirlenen amaçların nasıl başarılacağına odaklar. Bir başka deyişle müfettişin

işi örgütün amaçlarını gerçekleştirmesine yardım etmektir. Örgütün amaçları üst

yöneticilerin planlamasının sonucudur. Müfettişler birçok sebepten dolayı plan yapar.

Örgütün başarmaya çalıştığı şeyi bilmek onların önceliklerini belirlemesine ve amaçlarını

başarmalarını sağlayan kararlar vermelerine yardım eder. Planlama boşa geçen zamanı

azaltır ve gereksiz para harcanmasını önler. Müfettişlerin gerçekleştirdiği diğer işlevler iyi

planlamaya dayanır.

b-Örgütsel hedeflere, amaçlara ve misyonlara ulaşılabilirlik kazandırma: Bir örgütün belirli

bir alt sisteminde çalışanlar örgütün neyi başarmak istediğini açık bir şekilde anlamalıdır.

Bu aynı zamanda bu alt sistemin nasıl örgüte uyduğunun anlaşılmasını sağlar ve alt

sistemin amaçlarını oluşturmada bir temel sağlar. Müfettişlerin bir rolü de çalışanların iş

ünitesinin amaçlarını oluşturma ve onları bölümsel ve örgütsel misyonlarla ve hedeflerle

ilişkilendirme sürecine katılmalarını sağlamaktır. Çalışanlar örgüt hedeflerinin

oluşturulmasına katkıda bulunursa kendilerini bu amaçlarla daha iyi özdeşleştirirler.

c-Örgütleme: Bir müfettiş bir şeyin yapılmasına karar verdikten sonra diğer adım grubun

nasıl kurulacağına karar vermek, kaynakları dağıtmak, amaçların etkili bir şekilde

yapılması için görevler vermektir. Bu örgütleme işlevidir. Bir örgütte, bir kişinin tüm
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örgütün nasıl kurulacağına, bölümlerin ve yönetim seviyelerinin nasıl yaratılacağına karar

vermesi gerekir. Çok az müfettiş bu tür kararlar vermede söz sahibidir. Denetim

seviyesinde örgütleme genellikle projeleri planlama ve çalışanlara görevler vermeyi içine

alır. Ayrıca, modern müfettişler özel projeleri ve günlük işlemleri idare etmek için

çalışanlar takımı kurmak ve yönetmekle sorumludur.

d-Liderlik Yapma: Bir müfettiş bir okulun ve çalışanlarının nasıl çalışması gerektiği

konusunda en açık ve en iyi vizyona sahip olabilir. Ancak çalışanlar bu vizyonun kendisine

ilişkin kısmını bilmedikçe ve yapmak istemedikçe bu vizyon gerçekleşmez. Müfettiş

çalışanların kendilerinden ne beklendiğini bilmelerini sağlama ve çalışanları iyi bir iş

yapmak için motive etme sorumluluğuna sahiptir. Çalışanları belirli bir şekilde çalışmaları

için etkileme liderlik işlevidir. Liderlik iyi insan ilişkileri gerektirir. Müfettiş, çalışanların

vermek istedikleri tepkinin farkında olmalıdır.

e-Kontrol Etme: Müfettiş bir okulda sistemin nasıl işlediğini bilmek ister. Sistemde

problemler ortaya çıktığında müfettiş problemi çözmek için çözüm önerileri ortaya koyar

ve çalışanların bu çözüm önerilerini yerine getirmeleri için bir yol haritası belirler.

Performans izleme ve ihtiyaç duyulan düzeltmeleri yapma kontrol işlevidir. Birçok örgütte

müfettişlerin artık sorunların çözümünü emrederek kontrol etmesi beklentisi sona ermiştir.

Müfettişlerden artık doğru problemleri tespit etmesi ve düzeltmesi için çalışanlara kaynak

ve motivasyon sağlaması beklenir. Müfettişler, denetledikleri alanda devam etmekte olan

şeyleri bilmek zorundadır. Çalışanlar kendilerinden beklenileni anlıyor mu? Çalışanlar

işlerini zamanında ve etkili bir şekilde yapıyor mu? Bu soruları yanıtlamak için müfettiş

kontrol işlevini yerine getirmelidir. Müfettiş en kısa sürede sorunları düzeltmek için

sorumluluğa sahiptir. Müfettiş bir şekilde sorunları belirleyebilmenin bir yolunu

bulmalıdır. Problemlerin belirlenmesi kontrol işlevinin ana hedefidir.
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Görüldüğü üzere müfettişin işlevleri, müfettişin rolleri ve görevleri ile sıkı sıkıya

ilişkilidir. Müfettişin işlevleri, müfettişin rollerini belirler; müfettişlere ne tür rollere sahip

olduklarını tanımlar. Müfettişin rolleri ise onların görevleri belirler. Yukarıdaki rollere,

işlevlere ve görevlere sahip müfettişlerin eğitim sisteminde çok önemli sorumlulukları

bulunmaktadır.

II.1.6.5. Müfettişin Sorumlulukları

Müfettişlerin çok sayıda sorumluluğu bulunmaktadır. Her şeyden önce

müfettişler denetim disiplinindeki yenilikleri yakalamak için kendilerini yenilemelidir.

Ayrıca, müfettişler öğretim programı ile ilgili kavramlar ve konular hakkında öğretmene

yardım etmek için bu kavram ve konuları kendilerinin bilmesi gerekir. Müfettişler öğretim

programının temel dayanaklarını sorgulamalı ve öğretim programına çok değişik

boyutlardan bakabilmeli ve bu durumu denetlediği öğretmenlere aktarabilmelidir. Müfettiş

öğretmenin öğretim programına uygun materyal seçmesini sağlamalıdır. Müfettiş kritik

eğitim hedefleri konusundaki kendi varsayımlarını ve düşüncelerini netleştirmeli ve

öğretmenlerin hedefler hakkındaki düşüncelerini ve varsayımlarını anlamalıdır

(Serigiovanni ve Starratt, 1971). Müfettişler tüm problemlere aynı çözüm önerilerini

getirmemeli, bir problemin çözümünde problemin oluşmasına neden olan özel durumlar ve

koşulları göz önünde bulundurmalıdır. Bundan dolayı, teftişte durumsallık önemlidir.

Müfettişler belirli bir durumda doğru olanı belirlemede profesyonel kararlar verebilmelidir.

Bununla birlikte, müfettişler seçeneklerin neler olduğunu bilmeli, genellikle başka bir

yerde etkili olduğu düşünülen bir uygulamayı reddederseler nedenlerini üstlerine ve

meslektaşlarına açıklayabilmelidir (Olivia, ve Pawlas, 2001). Müfettişler yeni, deneyimsiz
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ve verimsiz ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenlere yardım etmelidir; öğretmenlerin

eksikliklerini gidermelerine, gelişmelerine ve güçlerini arttırmalarına yardım etmelidir.

Müfettişler, öğretmenlere diğer sınıflara ziyaretlerinden elde ettiği önerileri ve kendi

deneyimlerini sunarak ve daha becerikli öğretmenlere ise yeni yayınları ve materyalleri

sunarak yardım edebilirler.

Müfettişler yardım için önceliklerin neler olduğuna karar vermelidir. Bu öncelik

sorunları saptama üzerine olursa bu durum kısa dönemli sonuçlar üretir. Müfettiş durum

saptamanın yanı sıra öğretimi geliştirmek için liderlik yapabilmelidir. Müfettiş

öğretmenlerle amaçları ve amaçlara ulaşma yollarını, ayrıca ulaşılan hedefleri

değerlendirme yollarını çalışmalıdır. Müfettiş uzun dönemli ve kısa dönemli projeler

arasında bir denge sağlamalıdır. Öğretmenlere bireysel olarak yardım etme ve onlarla

gruplar halinde çalışma arasında bir denge kurmalıdır. İdeal olarak müfettişler deneyimli,

deneyimsiz, verimli ve verimsiz bütün öğretmenlere yardım etmelidir. Fakat müfettişlerin

deneyimsiz ve verimsiz öğretmenlerle daha fazla zaman harcaması gerekir (Olivia, ve

Pawlas, 2001). Müfettişlerin resmi yetkiden çok etkiyi kullanması gerekir; yani müfettişler

kendisine verilen resmi güç ve otorite yerine sahip olduğu bilgi, beceri, nitelik ve insan

ilişkileri yoluyla öğretmenlere istediğini yaptırmalıdır. Bunu başarmak için müfettişlerin

öğretmenlere önerilerde bulunması ve destek vermesi gerekir.

Atandıkları zaman müfettişler eğitim dönemlerinin sona erdiğini düşünmemelidir.

Müfettişin her rolde uzman olmasını beklemek gerçekçi değildir. Bununla birlikte,

müfettişler rollerinin her birinde farklı derecede bir uzmanlık göstermelidir ve bu

uzmanlıklarını geliştirmelidir. Müfettişlerin denetledikleri öğretmenlerle birlikte denetim

alanındaki gelişmeleri takip etmeleri gerekir. Verimliliği devam ettirebilmek ve sahip

olduğu bilgiyi yenilemek ve güncel tutabilmek için müfettiş profesyonel gelişim için
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hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmalıdır. Düzenli ve sistemli bir şekilde kendisini

değerlendirmelidir. Düzenli ve sistemli bir şekilde öğretmenlerin kendi verimliliklerini

değerlendirmesini istemelidir. Müfettişler, eğitim kurumları tarafından düzenlenen

konferanslara katılmalıdır (Olivia ve Pawlas, 2001). Denetim alt sistemlerinde müfettişler

çözüm aradıkları ortak problemleri tartışmak için periyodik olarak bir araya gelirler. Kendi

profesyonel kütüphanelerini kurarak, kendileri için ve denetledikleri öğretmenler için

profesyonel makaleleri düzenli bir şekilde okuyarak gelişmeleri takip edebilirler. Bazı

denetim becerilerini denetim üzerine uygulama eğitimi alırken öğrenebilirler. Örneğin bir

uzmanın yönetimi altında bir araştırmaya katılarak araştırma becerilerini geliştirirler.

Müfettişler, kendi profesyonel gelişimine önem vermelidir, öğretmenlerin kendini

geliştirdiği bir sistemde müfettişlerin kendilerini mesleki açıdan geliştirmemesi eğitim

sisteminin işleyişinde problemlere neden olur (Olivia, ve Pawlas, 2001).

Denetimin değişen konteksti hem müfettiş adaylarının hem de müfettişlerin daha

önce görülmeyen yeni beklentilere ve fırsatlara cevap vermesini gerektirmektedir.

Müfettişlerin 21. yüzyılda örgütsel zorlukları karşılamak için uzmanlaşmış bilgi ve

beceriye ihtiyacı vardır. Müfettişlerin, girişime, esnekliğe, belirsizlik durumlarında tolerans

göstermeye, işbirliğine ve etik bir anlayışa önem vermesi gerekir. Gelecekte müfettişlerin

öğretmenlerle daha fazla işbirliği yapmalarına ve öğretmenlerin sınıf öğretimi hakkında

daha fazla düşünmelerine yardım etmelerine ihtiyaç bulunmaktadır (Olivia, ve Pawlas,

2001).

Lovell ve Wiles’a göre (1983) müfettişler benzer problemlere sahip kişiler

arasında iletişim kurulmasına yardım eder. Ayrıca probleme sahip kişilerin kaynak kişilerle

bağlantı kurmasını sağlar. Öğretmenlerin fikirleri ve kaynakları paylaşmalarına teşvik eder.

İnsanların problemlerine ilişkin tartışmalarını dinlerler ve çözüme yardım edecek
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kaynaklar önerirler. Öğretmenlere uygun önerilerde bulunurlar. Öğretimi gözler ve analiz

eder. Öğretmenlere yardımcı geribildirimde bulunurlar. Uygun olduğunda örnek ders

verirler. Öğretmenlerin yenilikler tasarlamalarına ve uygulamalarına yardım ederler.

Öğretmenlerin sistem hakkında sahip oldukları hisleri sezerler. Grup çalışması için

uzmanlık ve iletişimi kolaylaştıran toplantı yeri sağlarlar. Öğretim programının

uygulanmasını kontrol ederler ve bu programın uygulanmasında eşgüdümü sağlarlar.

Öğretmenlerin görevde terfisi ve görevlerine devam edip etmemelerine karar vermek için

öğretmen performansını değerlendirirler. Müfettiş sınıfta ne olduğunu görmek için iyi bir

görme yetisine sahip olmalıdır, sınıfta gerçekleşen durumun önemini anlamak için bir

şeyin iç yüzünü görme yetisine sahip olmalıdır (Stones,1985).

II.1.7. Teftiş Türleri

Döngel (2006) teftişi müfettişlerin görevlendirilme şekline göre şu kategorilere

ayırmıştır:

a-Genel Teftiş: Teftiş programına göre kurumların her türlü etkinliklerinin ve personelin

hazırlanan plana göre müfettiş grubu tarafından denetlenmesidir (Doğanay, 2006).

İlköğretim müfettişlerinin ilköğretim okullarını rehberlik ve değerlendirme amaçlı olarak

yılda iki kez teftiş etmesi bu teftişe bir örnektir. Bu denetimlerde tüm kurum ve personel

denetimden geçer.

b-Özel Teftiş: Durumu özellik gösteren kurum veya personelin makam onayına dayalı

olarak denetlenmesidir (Doğanay, 2006). Resmi ya da özel bir okuldaki öğretmen hakkında

yapılan şikayetlerin incelenmesi amacıyla soruşturma başlatılması bu teftişe bir örnektir.

Görev alan müfettiş sayısına göre teftiş türleri şu iki kategoriye ayrılabilir (Döngel, 2006):
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a-Bireysel Teftiş: Bir müfettiş tarafından yapılan teftiştir. Müfettiş kendi teftiş planına

uygun olarak bir veya daha fazla konuda gözlem, görüşme, inceleme, denetleme ve

soruşturma yapar (Doğanay, 2006).

b-Grupla Teftiş: İki veya daha fazla müfettiş tarafından yapılan teftiştir. Her müfettiş kendi

uzmanlık alanındaki hizmetlerle ilgili gözlem, görüşme, inceleme, denetleme ve

soruşturma yapar. Böyle olunca da değerlendirme daha objektif olur (Doğanay, 2006).

MEB mevzuatı da teftişi kategorilere ayırmıştır. Bu kategorilerden birisi de

kurum teftişidir. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları

Yönetmeliği’ne (1999) göre kurumlarda kurum teftişi yapılır. Kurum teftişi, kurumların

sistemindeki yeniliklerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurumun çalışmalarını güçleştiren

veya zayıflatan nedenlerin belirlenmesi, gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınması,

kurumun amaçlarını gerçekleştirmede insan ve madde kaynakları ile bunlardan

yararlanılma durumunun gözlenerek yerinde ve etkili bir biçimde kullanılmasının

sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin geliştirilmesi, öğretme-öğrenme ve

yönetim sürecinin etkili duruma getirilmesi için objektif verilere, yasa, tüzük, yönetmelik,

genelge emir ve kararlara dayalı olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre

değerlendirilerek geliştirilmesidir (MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları

Yönetmeliği, 1999). Kurum teftişi yönetici teftişi, öğretmen teftişi ve diğer personel teftişi

olarak üç gruba ayrılır. Yönetici teftişi, kurumlarda görevli yöneticilerin gözlenen

çalışmalarının değerlendirilmesidir. Öğretmen teftişi ise kurumlarda görevli öğretmenlerin

başarı durumlarını tespit etmek amacıyla yapılan teftiş türüdür. Bu araştırmada öğretmen

teftişi konusu ele alınacağı için aşağıda ayrı bir başlık altında öğretmen teftişi konusu ele

alınmıştır (MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999).
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II.1.8. Öğretmen Teftişi

II.1.8.1. Öğretmen Teftişi Kavramı

Öğretmen teftişi, öğretmen gelişimini sağlama, öğretmenin öğretim performansını

verimli hale getirme ve öğrenci öğrenmesini daha etkin hale getirme ile ilişkili örgütsel bir

işlevdir. Öğretmen teftişi, öğretmen gelişimini sağlamak için tasarlanan çoğu farklı

etkinlikleri içeren geniş bir kavramdır (Nolan ve Hoover, 2008). Öğretmen teftişi eğitim

örgütünün alt sistemidir. Öğretmen teftişi, örgüt tarafından öğretim davranışının etkililiği

ve verimliliğini geliştirmek için resmi olarak örgüt tarafından sağlanır (Lovell ve Wiles,

1983). Goldhammer, Anderson ve Krajewski’e (1980) göre ise öğretmen teftişi denetimin

bir alt alanıdır ve eğitim sistemlerinin uygun öğretimsel beklentilerini başarmasına

odaklanan okul yönetiminin bir aşamasıdır. Beach ve Reinhartz (1989) öğretmen teftişini

sınıf öğretimini geliştirmek için öğretmenlerle çalışma süreci şeklinde açıklamıştır.

Middlewood (1997) İngiltere ve İskoçya’da okul ve öğretmen değerlendirme kanununda

öğretmen teftişinin; başarının farkına varma, kariyer gelişimi, mesleki gelişim, öğretimde

problem yaşayan öğretmenlere rehberlik ve danışmanlık yapma ile yetiştirme odaklı

olduğunu belirtmiştir.

Öğretmen teftişi öğretmenin meslekten soğumasını engellemek, motivasyon

eksikliğini önlemek ve öğretmenin düşük performanslarıyla ilgilenmek için gereklidir.

Örgütsel çevredeki hızlı değişiklikler örgütü değişime zorlar ve değişen örgütün iç ve dış

güçlere uyumunu sağlamada öğretmen teftişi, teftiş alt sistemin önemli bir parçası olarak

görülür. Öğretmen teftişi değişim sürecinin bütün yönleri ile ilgili olmalıdır ve

öğretmenleri değişime yönelmeleri konusunda teşvik etmelidir (Lovell ve Wiles, 1983). Bu

teftiş türü örgüt verimliliği ve öğretmen verimliliği konusunda geri bildirim almak ve elde
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edilen bilgileri analiz etmek için bir gerekliliktir. Öğretmen teftişi öğretmenlerin verimli

şekilde çalışmalarını sağlayacak psikolojik ve teknolojik destek sağlamalıdır ve

öğretmenlere destek, hizmet ve yardım sağlamak için kullanılmalıdır.

Öğretmen teftişinde kalite kontrol süreci oldukça önemli bir yer tutar ancak ana

hedeflerden bir tanesi örgüt amaçlarının gelişiminde öğretmen katılımının sağlanmasıdır.

Bu teftiş türü aynı zamanda öğretmenlerin teknolojideki, davranış bilimlerindeki,

müfredattaki, değerlendirmedeki ve öğrenme kaynaklarındaki değişimleri öğrenmeleri ve

takip etmeleri için de gereklidir (Lovell ve Wiles, 1983).

Alfonso, Firth ve Richard (1981) öğretmen teftişini eğitim örgütü içinde bir

davranış sistemi olarak görür. Öğretmen teftişi öğrenci öğrenmesini kolaylaştırmak ve

örgütün amaçlarını başarmak için öğretmen davranışını doğrudan etkileyen örgüt

tarafından resmi olarak tanımlanmış davranıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere

öğretmen teftişi etkinlikleri resmi olarak tanımlanmaktadır; gelişigüzel bir etkinlik ya da

eylem değildir ve doğrudan öğretmen davranışını etkiler. Ayrıca öğretmen teftişi okulun

var oluş nedenine doğrudan bağlı olan nihai bir amaca sahiptir. Bu amaç öğrenci

öğrenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Öğretmen teftişi aynı zamanda öğrenmeyi geliştirmek

için öğretmen davranışında amaçlı değişim meydana getirmeyi hedefler (Alfonso, Firth, ve

Richard, 1981).  Müfettiş öğretmen teftişinde örgütsel amaçları sınıftaki öğretime yönelik

kararlar vermeye ve etkinliklere dönüştürür. Böyle bir dönüşüm sonucunda oluşan

öğretmen davranışı öğretmenlerin karakteristikleri ve ihtiyaçları ile belirlenir. Şekil 4’te

öğretmen teftişinin yapısı gösterilmiştir.
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Şekil-4: Öğretmen Teftişinin Yapısı

Örgüsel Amaçlar Öğretmen İhtiyaçları

Öğretmen Teftişi İle
İlgili Etkinlikler

Öğretmen Davranışı

(Alfonso, Firth, ve Richard, 1981)

Denetimsel çabanın nihai amacı gelişmiş öğrenci davranışı veya öğrenmedir. Öğretmen

teftişi nadiren doğrudan öğrenci davranışı üzerinde etki yaparken öğrenci davranışı

üzerindeki etkisi yoluyla örgütün nihai amacına katkıda bulunur. Aşağıda buna ilişkin bir

şekil verilmiştir (Alfonso, Firth, ve Richard, 1981).

Şekil-5: Öğretmen Teftişinin Öğrenci Davranışına Etkisi

(Alfonso, Firth ve Richard, 1981)

Öğretmen
Teftişine İlişkin
Davranış

Öğretmen
Davranışı

Öğrenci
Davranışı
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Doğası gereği öğretmen teftişi alan olarak çok geniştir. Öğretmen teftişinde

sadece öğretmenin sınıftaki performansı incelenmez, aynı zamanda öğretmenin okula

katkısı da incelenir. Öğretmen teftişi alt sistemi uyulması gereken kurallar, profesyonel iş

arkadaşları yani öğretmenler ile etkileşim, ailelerle etkileşim, kendi profesyonel gelişimini

sürdürme, okul yaşamının tamamına katkıda bulunma alanlarını da kapsamaktadır (Nolan

ve Hoover, 2008).

Etkili öğretmen teftişi öğretmenin öğretim yaptığı sınıfların tamamında

öğretim yaparken gözlenmesini ve teftiş edilmesini gerektirir. Öğretmen teftişi,

ilköğretimdeki sınıf öğretmenlerinin öğrettikleri tüm derslerde-matematik, fen bilgisi,

sosyal bilimler ve diğer derslerde-teftiş edilmelerini gerektirir.  Bütün bu konu alanlarını

öğretmede eşit şekilde başarılı ve becerikli çok az öğretmen bulunmaktadır. Sürecin

öğretmenin sınıf öğretiminin kapsamlı bir şekilde denetlenmesi ile sonuçlandığını ifade

etmek için öğretmenin öğrettiği yukarıda belirtilen tüm dersler gözlenmelidir (Nolan ve

Hoover, 2008). Branş öğretmenleri için öğretmenin atandığı bütün dersler ve öğrencilerin

gözlenmesi anlamına gelir. Birçok branş öğretmeni birden fazla konu alanında öğretim

yapar (örneğin teknoloji ve tasarım öğretmeni-resim, iş eğitimi gibi alanlarda öğretim

yapar). Hemen hemen bütün branş öğretmenleri farklı öğrenme kapasitesine sahip ve farklı

hazır bulunuşluk düzeyinde olan ve farklı özelliklere sahip öğrencilere öğretim yapar. Çok

az öğretmen bütün konuları bütün öğrencilere öğretmekte iyidir. Teftiş sistemi öğretmenin

öğretim performansının kapsamlı bir resmini elde etmek için tasarlanmalı ve bunun için

öğretmenin yer aldığı bütün kontekstler gözlenmelidir. Ayrıca etkili denetim öğretmeni bir

ya da ikiden daha fazla gözlemeyi gerektirir. Bir çok öğretmen kısa süreli denetimde

kendisini iyi gösterebilir. Bununla birlikte bir müfettiş bir öğretmenin çalışmalarını daha
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sık izlerse öğretmenin davranışının daha doğru bir resmi elde edilebilir (Nolan ve Hoover,

2008).

Öğretmen teftiş süreci standartlaştırılmıştır ve kriterlere dayalıdır. Bir başka

deyişle süreç öğretmenin performansını ve becerisini değerlendirmek için kullanılan

kriterler tarafından belirlenir. Müfettişin görevi genel bir değerlendirme yapmak olduğu

için teftiş bilgisi genel bir odağa sahip olmalıdır ve öğretmen davranışının bir ya da birkaç

yönü yerine öğretme-öğrenme çevresinin tümünü içermelidir. Genel bir odağı

sürdürmedeki başarısızlık öğretmen davranışının bütünsel olmayan bir resmini ve doğru

olmayan veriler elde etmemize neden olur. Öğretmen teftişi için sınıf gözlemini sağlayan

standartlar bütün öğretmenler için aynı olmalıdır. Bütün öğretmenler aynı kriterlere göre

denetlenmelidir. Teftişte farklı kriterlerin uygulanması öğretmen teftişinde istenen

amaçlara ulaşılmasını engeller (Nolan ve Hoover, 2008).

Öğretmen teftişinde müfettişin rolü öğretmenin performansı hakkında bilgi

sahibi olabilmesi ve kendisini geliştirebilmesi için gözlemsel veriler toplamaktır. Müfettiş

bu verileri elde etmek için farklı veri toplama teknikleri kullanmalıdır. Öğretmen teftişinde

ulaşılmak istenen nihai sonuçlardan bir tanesi kendi kendini geliştiren ve daha iyi kararlar

verebilen bir öğretmen profili oluşturmak ve öğretmen gelişimini sağlamaktır. Eğer teftiş

süreci öğretmenin karar vermesini ve kendi kendini yönlendirmesini geliştirmezse bu süreç

çok yararlı olmayabilir. İlköğretimde çalışan bir matematik öğretmeni ele alındığında

normalde bir matematik öğretmeninin günde altı saat dersi vardır. 180 iş günü öğretim

yapmaktadır ve 1080 saat derse girmektedir. Normalde bir öğretmen yılda 10 kez

denetlenmez. Ancak denetlendiğini varsayılsa bile müfettiş öğretmenin dersinin yüzde

birini bile denetlememektedir. Öğretmen yıl boyunca olan derslerinin yüzde 99’dan

fazlasını tek başına işlemektedir. Eğer müfettiş bütün problem çözmeyi, yönlendirmeyi ve
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karar vermeyi tek başına yaparsa ve öğretmenlerin bu becerileri geliştirmesine izin

vermezse öğretmen sınıfındaki öğretimin yüzde 99’nu geliştiremez. İyi bir teftişte

öğretmenin karar verme ve problem çözmesinin gelişmesi çok önemlidir. (Nolan ve

Hoover, 2008).

Yukarıda görüldüğü üzere öğretmen teftişi öğretmenlerin gelişimini,

özdisiplinini sağlamada ve öğrenci öğrenmesini arttırmada çok önemli bir işleve sahiptir.

Öğretmen teftişi bu işlevleri sağlamak için belirli amaçlara sahip olmalıdır.

II.1.8.2. Öğretmen Teftişinin Amaçları

Öğretmen teftişinin nasıl yapılacağını, öğretmen teftişinde kullanılacak yöntem

ve teknikleri öğretmen teftişinin amaçları belirler. Dodd (1972) öğretmen teftişinin

amaçlarını;

1-Öğrencilerin eğitiminin niteliğini arttırmak için güçlü ve yapısalcı danışmanlık

sağlamak,

2-Öğretmenler ve okullar hakkında doğru ve adil raporlar için materyaller sağlamak,

3-Bütün öğretmenler arasında belirli bir koordinasyon ve standart sağlamak olarak ifade

etmektedir.

Lovell ve Wiles (1983)’a göre öğretmen teftişinin işlevsel amaçları da şu şekilde

de belirtilebilir:

1-Hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme: Eğitim örgütü toplumun eğitimle ilgili

ürün beklentilerini eğitimsel hedeflere dönüştürür. Bu sürekli olan bir görevdir. Sistem

seviyesinde, okul seviyesinde ve öğretmen seviyesinde gerçekleştirilir ve öğretmenlerin,

müfettişlerin ve yöneticilerin işbirliğine dayalı çabasını gerektirir. Toplumlar değişir,
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eğitimsel beklentiler değişir ve eğitimsel hedefler değişir. Öğretmen teftişi öğretmenlerin

bu değişimlere ayak uydurmasını, değişimin gerektirdiği uygulamaları başarmasını,

öğretmenlerin ve uygulamaların değerlendirilmesini sağlar.

2-Program Geliştirme: Öğrenci davranış sistemlerinin amaçlarını başarmak için öğrenciler

için fırsatları planlamak, uygulamak ve değerlendirmek gereklidir. Okulların amaçlarını

başarmak için genel bir müfredat programına sahip olmaları önemlidir. Bu programın

geliştirilmesine müfettişler katkıda bulunmalıdır. Öğretmenler sınıflarında program

geliştirmede önemli sorumluluklara sahiptir.  Ancak müfettişler öğretmenlere bu konuda

psikolojik ve teknolojik destek sağlamalıdır.

3-Öğretmenler İçin Doğrudan Destek ve Hizmet: Öğretmenlere belirli bir grup öğrenciyle

çalışırken performanslarını geliştirmelerine yardım etmek için hizmet ve destek sağlamak

gereklidir. Bu tür bir destek, öğretim planlarının incelenmesi, öğretimin gözlenmesi ve

analiz edilmesi ile başarılı olabilir.

4-Hizmetiçi Eğitim: Öğretmenler ve diğer profesyonel personel kendilerini geliştirmek için

fırsata ihtiyaç duyabilirler. Onların hizmet öncesi aldıkları eğitim, profesyonel hizmet

yapmak için temel oluşturma sürecinin başlangıcıdır. Ancak öğretilmesi gereken bilgi

sürekli genişlemekte ve değişmektedir. Öğretmenler çok meşguldür bundan dolayı yeni

gelişmeleri takip edebilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Öğretmenlerin yeni öğretim

yöntem ve tekniklerini bilmesi gerekir. Bu konuda kendilerine müfettişler yardım edebilir.

5-Performansın Değerlendirilmesi: Örgüt üyeleri bu hedeflerin elde edilmesi için belirli

yöntemlerle seçilir ve işe alınır. Ancak bir profesyonel çalışanın verimliliğini tam

anlamıyla belirlemek mümkün değildir. Bazen bireyler gerekli motivasyon veya beceri ile

seçilmez.  Örgütler ve mevkiler sık sık o kadar hızlı değişir ki çalışanlar ya buna uyum

sağlamak zorundadır ya da örgütler yeni çalışanlar bulmak durumundadır. Birçok durumda
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bireyler değişir ve verimliliklerini kaybedebilir. Bundan dolayı örgütlerin örgüt üyelerinin

performansının sürekli değerlendirilmesi için etkin ve verimli bir sistem sağlaması gerekir.

Bu nedenle, personelin değerlendirilmesi teftiş sistemin işlevsel bir görevidir.

6-Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Eğitim örgütleri istenilen sonuçlara ulaşmada

verimliliklerini belirlemek için uygun eylemlerde bulunmalıdır. Sonuçlar bireysel öğrenci

seviyesinde değerlendirilmelidir. Değerlendirme sürecinin sonuçları planlanmış gelişim

için, eğitim sonuçlarını topluma rapor etmek için ve ek kaynak ihtiyacının haklılığını

ortaya koymak için temel olarak kullanılabilir. Örgütün eğitim sonuçlarının sürekli

değerlendirmesini sağlamak için gerekli kaynak ve personeli sağlaması zorunludur. Bu da

denetim sistemine düşen bir görev olmaktadır.

7- Performansı İzlemek ve Standartlarla Karşılaştırmak: Performans standartları

belirlendikten sonra kontrol sürecinin ana sürecine geçebilir: performansı izlemek.

Performansı izlemenin bir yolu kâğıda bilgiyi kaydetmek veya onu bilgisayara

kaydetmektir. Performansı izlerken müfettiş gerçek performansı standartlarla

kıyaslamalıdır. Çalışanların standartları karşılayıp karşılamadığını belirlemelidir. (Certo,

1997).

8- Başarıyı Pekiştirmek ve Problemleri Çözmek: Kontrol sürecinden elde edilen bilgi eğer

müfettiş bu bilgiyi davranışı pekiştirmek ya da değiştirmek için kullanırsa faydalıdır. Eğer

performans tatmin edici ya da iyi ise müfettiş bunu teşvik etmek zorundadır. Eğer

performans kabul edilebilir değilse müfettiş performansı geliştiren ya da standardı düzelten

değişiklikler yapmak durumundadır. Çalışanlar mükemmel iş yaptığında ve hizmeti alanlar

mutlu olduğunda müfettiş bu başarıyı pekiştirmelidir. Pekiştirme bir davranışı ödül yoluyla

teşvik etmektir. Performans standartları önemli ölçüde karşılamadığında müfettiş araştırma
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yapmalıdır. Standartların altında kalan performans bir problem göstergesidir ve müfettiş bu

durum için gerekli tedbirleri almalıdır.

Standartlarla ilgili önemli problemlerden birisi de standartların çok düşük ya da

çok yüksek olmasından kaynaklanır. Bazı durumlarda ise bir standardın doğru şeyi

ölçmediği ortaya konabilir. Standartlara ilişkin problemlere en iyi çözüm performans

standartlarını daha uygun yapmaktır. Bir müfettiş çalışanlarda standartlardan sapmayı

gözledikten sonra geribildirim vermelidir. Bu çalışanın performansı daha kötü olmadan

değişiklikler yapmasını sağlar. Devam etmesine izin verilen bir problemi düzeltmek

çoğunlukla daha zordur. Örneğin, çalışan bir görevi yanlış bir şekilde yapma alışkanlığına

düşebilir ya da o kadar çok geride kalabilir ki yenilikleri yakalaması imkansız olur. (Certo,

1997).

II.1.8.3. Öğretmen Teftişinde Denetlenmesi Gereken Alanlar

Öğretmen teftişinde denetlenmesi gereken alanlar sadece sınıfta gerçekleşen

öğretimle ilgili değildir. Öğretmen teftişi, öğretmenin öğretim etkinliklerinin yanı sıra

öğretmenin okuldaki diğer öğretmenler, okul yönetimi ve velilerle ilişkilerinin, mesleki

gelişim sürecinin denetimini de gerektirir.  Öğretmen teftişinde denetlenmesi gereken

alanların başında sınıf çevresi gelmektedir.

a-Sınıf Çevresi

Öğretim yapan herhangi bir kişi sınıftaki çevrenin öğrenme için ne kadar önemli

olduğunu bilir. Öğretmenlerin mümkün olduğu kadar etkili olmasına yardım etmek için ve

doğru bir sınıf çevresinin sağlandığından emin olmak için belirli standartlar kurulması

gerekir. Sınıf çevresine ilişkin denetlenmesi gereken alanlar şunlardır:
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1-Odanın Fiziksel Düzeni: Sınıfın fiziksel düzeni ve görünümü öğretmenler için standartlar

oluşturmada düşünülmesi gereken önemli noktalardır. Sınıftaki eşyaların öğrencilerin

öğrenmesini ve öğretmenin öğretimsel amaçlarını gerçekleştirebilecek şekilde düzenlenip

düzenlenmediğinin denetlemesi gerekir. Ayrıca sınıfın temiz olup olmadığının da

incelenmesi gerekir (Knoll, 1987).

2-Araçların Düzenlenmesi: Öğrenme materyallerinin düzenli bir şekilde yerleştirilip

yerleştirilmediği, temiz olup olmadıkları denetlenmelidir (Certo, 1997).

3-Sınıf Atmosferi: Öğrencilerin kendilerini özgür bir şekilde ifade edebildikleri, sorular

sorabildikleri bir ortamın oluşturulup oluşturulmadığı denetlenmelidir. Sınıfta işbirliğine

dayalı, öğrenme için olumlu bir ortamın oluşturulup oluşturulmadığı denetlenmelidir

(Knoll, 1987).

b-Öğretim İçin Hazırlanma

Öğretmenlerin öğretim için hazırlanıp hazırlanmadığının teftiş edilmesi gerekir.

Bunun için denetlenmesi gereken alanlar şunlardır:

1-Öğrenci İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Öğretime etkin bir şekilde başlamak için

öğretmenin öğrenci ihtiyaçlarını belirleyip belirlemediği, bu ihtiyaçları nasıl belirlediğinin

denetlenmesi gerekir (Olivia ve Pawlas, 2001).

2-Konunun Düzenlenmesi: Öğretimin sınıftaki bütün öğrencilere uygun olması için konun

düzenlenip düzenlenmediğinin teftiş edilmesi gerekir. Sınıfta önceden belirlenen öğretim

programına uygun öğretim yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Konun

sunumunun öğrencilerin beceri seviyesine uygun olup olmadığını denetlenmesi gerekir

(Olivia ve Pawlas, 2001).

3-Öğretim Planı: Öğretim için spesifik ve detaylı plan yapılıp yapılmadığının denetlenmesi

gerekir. Ayrıca müfettiş, öğretim planının zamanın planlanmasına, öğrenciler arasındaki
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farklılıklara ve öğretmenin gelmeme ihtimaline karşın ne yapılacağına yer verip

vermediğini denetlemelidir (Knoll, 1987). Aşağıda bir plan teftiş formu verilmiştir (Knoll,

1987).

Tablo-1: Plan Teftiş Formu
PLAN TEFTİŞ FORMU

Teftiş edilen öğretmen:
Teftiş Eden:

TOPLAM SORUMLULUK ALANLARI
________bütün konular planda var
________ilgili sınıfların planları var
________bütün beceri seviyelerine uygun planlar var
_______planlarda ödevlere yer verilmiş
_______planda eksik konular var
_______ilgili sınıfların planlarında eksiklikler var
_______planlar bütün beceri seviyelerini kapsamıyor
SPESİFİK ALANLAR
_______ünite konusu (planınızda bu konuyla ilgili yorumu bulunuz)
_______dersin amaçları (planınızda bu konuyla ilgili yorumu bulunuz)
_______sunum türü (planınızda bu konuyla ilgili yorumu bulunuz)
_______öğretimsel materyaller (planınızda bu konuyla ilgili yorumu bulunuz)
_______devam etmekte olan projeler (planınızda bu konuyla ilgili yorumu bulunuz)
YORUMLAR
______planlar anlaşılır değil
______planlar yetersiz
______planlar geç verildi
______lütfen beni görün.

Belirtilen ifade ile ilgili bir problem varsa bu ifadenin karşısına X işaretini koyunuz.
(Knoll, 1987)

4-Kaynakların Etkin Kullanımı: Kaynakların etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı

denetlenmelidir. Ayrıca, kaynakların konu ve öğrenciler için uygun olup olmadığı da

denetlenmelidir (Olivia ve Pawlas, 2001).

c-Öğrencilerle Etkileşim

Öğretmenin öğrencilerle etkili bir şekilde iletişim kurup kurmadığının

denetlenmesi gerekir. Öğrencilerle etkileşim konusunda denetlenmesi gereken alanlar

aşağıda verilmiştir.
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1-Öğrenci Yanıtlarının Etkili Kullanımı: Öğrenci yanıtlarının nasıl kullanıldığı, bu

yanıtlara değer verilip verilmediği, bu yanıtların konuyu özetlemek için nasıl kullanıldığı

ve yanlış olduğunda nasıl düzeltildiğinin denetlenmesi gerekir (Nolan ve Hoover, 2008).

2- Sorulan Soruların Çeşitleri: Soru sorma öğretmen öğrenci etkileşiminin ikinci önemli

alanıdır. Öğretmenin mekanik soru türlerini ve yüksek düşünme becerileri gerektiren soru

türlerini ve açık cevap gerektiren soru türlerini nasıl kullandığının denetlenmesi gerekir

(Nolan ve Hoover, 2008).

Aşağıda öğretmen teftişinde kullanılan Flanders Etkileşim Analiz Kategorileri verilmiştir.

Tablo-2: Flanders Etkileşim Analiz Kategorileri
______________________________________________________________________
1-Duyguyu kabul eder: Tehdit edici olmayan bir şekilde bir öğrencinin duygu tonunu veya
tutumunu kabul eder ve açıklar. Duygular olumlu ya da olumsuz olabilir. Hisleri tahmin
etmek de buna dahildir.
2-Över veya cesaretlendirir: Öğrencileri över veya cesaretlendirir; gerilimi azaltacak
şakalar yapar.
3-Öğrencilerin fikirlerini kabul eder veya kullanır: Öğrenci konuşmasını kabul eder.
Öğrenci fikirlerine dayalı olarak sorular sorar, açıklamalar yapar.
_________________________________________________________________________
4-Sorular sorar: Bir öğrencinin yanıtlaması amacıyla öğretmen fikirlerine dayalı olarak
konu veya prosedür hakkında sorular sorar.
_________________________________________________________________________
5-Ders verir: Konu ya da prosedürler hakkında ders verir; kendi fikirlerini açıklar; kendi
açıklamasını verir; alanda uzman olan yazarlardan yararlanarak bilgi verir.
6-Emirler verir: Bir öğrencinin uyması beklenilen emirler verir.
7-Öğrenciyi eleştirir veya alanda yetkili yazar ya da eseri doğrular: Öğrenci davranışını
kabul edilemezden kabul edilebilir örüntülere dönüştürmek için ifadeler kullanır; bir şeyi
neden yaptığını açıklar.
_________________________________________________________________________
8-Öğrenci konuşması-cevabı: Öğrenci öğretmenle konuşur. Ancak bu konuşma oldukça
sınırlıdır
9-Öğrenci konuşması-başlama: Öğrenci kendiliğinden ya da öğretmenin isteğine yanıt
olarak kendi fikirlerini ifade eder. Fikirlerini geliştirme özgürlüğü ve var olan yapının
ötesine gitme söz konusudur.
10-Sessizlik veya karışıklık: Durma, kısa süreli sessizlik ve iletişimin gözlemci tarafından
anlaşılamadığı karışıklık dönemleri
Her rakam sınıflandırma amaçlıdır. 1-7 arası öğretmen konuşması 8-10 arası ise öğrenci
konuşması ile ilgilidir. Flanders sistemi sözlü iletişime dayanır.  Her bir kategoride
öğretmen ve öğrenci davranışlarını en uygun şekilde tanımlayan ifade seçilir.

(Olivia, ve Pawlas, 2001)
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3-Motivasyon Tekniklerini Kullanma: Bütün öğrenme motivasyonla başlar. Bundan dolayı

öğretmenin öğrencileri motive etmek için neler yapığının denetlenmesi gerekir. Örneğin

öğrencinin deneyimlerinin kullanılıp kullanılmadığının, öğrencinin derste ne öğretildiğinin

farkında olup olmadığının denetlenmesi gerekir. Öğrencilerin sınıf içindeki etkinlikler

sırasındaki davranışları onların motivasyon durumu hakkında bilgi verir. Etkinlikler

Sırasında Öğrencilerin Denetimi Formu Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo-3: Etkinlikler Sırasında Öğrencilerin Denetimi Formu

             ETKİNLİKLER SIRASINDA ÖĞRENCİLERİN DENETİMİ FORMU

Sınıf_____________Öğretmen__________ Tarih___________ Zaman__________

Zaman Dilimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Toplam

Öğretmen Merkezli
Grup Ödevi

Bireysel ödev

Kayıt tutma
Geçiş
Disiplin
Meşgul Olmama
Sınıfın dışında

Öğrencilerin Etkinliklere
Katılımı
Öğrencilerin Etkinliklere
Katılmama Durumu

Yukarıdaki formda Öğretmen Merkezli kavramı şu anlama gelmektedir: Her

hangi bir etkinlik türünde bütün öğrenciler öğretmenle ilişkili bir etkinlik yapar. Bu

kavram tüm sınıfa ders anlatma, grup dersleri, bireysel öğrenci öğretimi ya da tartışma gibi

etkinlikleri içerir. Grup Ödevi kavramı öğrencilerin herhangi bir büyüklükteki grupla

çalışmasını ifade eder. Bireysel Ödev kavramı öğrencilerin kendi başlarına çalışmasını

ifade eder. Kayıt Tutma kavramı, öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili not tutmalarını ifade

eder. Bu öğrencilerin çalışmalarını düzeltmesi, ev ödevi görevini yapması, test sonuçlarını

(Knoll, 1987)
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kaydetmesi, tamamlanmış çalışmaları teslim etmesi gibi durumları içerir. Geçiş, Disiplin,

Meşgul Olmama ve Sınıfın Dışında kavramları öğrencilerin etkinliklere katılmama

durumunu ifade etmektedir. Geçiş kavramı, bütün öğrencilerin bir etkinlikten diğerine

geçtiğini ifade eder. Bu kavram öğrencilerin kitap aramalarını, görev kartı seçmelerini,

materyalleri yerine koymalarını, kalem açmalarını ve buna benzer durumları ifade eder.

Disiplin kavramı ise bütün öğrencilerin düzen bozucu bir davranışla ilişkili olduğunu ifade

eder. Bu kavram ayrıca kavga etme, itme, bağırma gibi disiplinsiz davranışları da

içermektedir. Meşgul Olmama kavramı öğrencilerin bir görevi olmadığını ifade eder. Bu

kavram hiçbir şey yapmayan, pencereden dışarı bakan, oyuncakla oynayan ve benzeri

davranışlarda bulunan bireyleri ifade eder. Sınıfın Dışında kavramı ise öğrencilerin

herhangi bir nedenden dolayı sınıfta olmadığını ifade eder.

4-Kullanılan Öğretimsel Yaklaşımlar: Hangi öğretimsel yaklaşımların kullandığının ve

kullanılan yaklaşımların öğrenciler ve öğretim konusu için uygun olup olmadığının

denetlenmesi gerekir (Olivia ve Pawlas, 2001).

5-Öğretimsel Gruplar: Öğretimsel gruplamada çeşitlilik öğretmenlerin öğrencilerle daha

etkili bir şekilde iletişim kurmasına ve öğrencilerin sosyal iletişim yoluyla öğrenmesine

katkıda bulunur. Yapılan öğretimsel gruplamanın öğretilen konu için ve öğrenci grubu için

uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekir (Olivia ve Pawlas, 2001).

d-Öğrenme Çevresinin Yönetimi

Öğretmenlerin öğrenme çevresini etkili bir şekilde yönetmesi başarılı öğrenme

ortamı ve verimli bir öğretim için gereklidir. Aşağıda öğrenme çevresinin yönetimi

konusunda denetlenmesi gereken alanlar verilmiştir.

1-Kayıt Tutma: Öğretmenler öğrencilerin sınıf etkinliklerine katılımları, ev ödevlerini

yapmaları, sınav sonuçları ve projeleri hakkında notlar alır ve bunlara ilişkin
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değerlendirmelerin kayıtlarını tutar (Neagley ve Evans, 1980). Öğrenci ürününü denetleme

formu Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo-4: Öğrenci Ürününü Denetleme Formu

Öğretmen:___________________________ Sınıf___________________Tarih________

Ürün Türü:__________ev ödevi
                 ___________sınıf çalışması
                 ___________yazılı kağıtları (konu_______________________)
                 ___________yazılı ifade
                 ___________kitap raporları
                 ___________ünite projeleri
                 ___________diğer

Hedef:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Değerlendirme:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Müfettişin Yorumu:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(Knoll, 1987)

2-Oluşturulan Kurallar: Başarılı bir sınıfın diğer önemli bir yönü öğrenciler tarafından

etkili bir şekilde kullanılan ve sürdürülen kurallar ya da rutinlerdir. Sınıfın kullanımı, sınıfa

girme ve sınıftan ayrılma ve verilen bir ödevin nasıl yapılacağı ve ne zaman teslim

edileceği konusunda spesifik prosedürler oluşturulup oluşturulmadığı ve bu prosedürlerin

etkililiği ve uygulanma şekli denetlenmelidir (Knoll, 1987).

3- Disiplin Kuralları: Sınıfta disiplinin nasıl sağlandığı ve disiplin kurallarının nasıl

uygulandığı kontrol edilir (Neagley ve Evans, 1980).

e-Mesleki Uzmanlaşma/Gelişim

Öğretmenin mesleğindeki uzmanlık düzeyi denetlenmelidir (Knoll, 1987).
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f-İş Arkadaşları İle İlişki

Öğretmenin iş arkadaşları ile samimi ve işbirliğine dayalı ilişki kurup kurmadığı

denetlenmelidir (Knoll, 1987).

g-Kendini Geliştirme

Öğretmenin kendisini alanında nasıl yenilediği, hizmetiçi eğitim etkinliklerine

katılıp katılmadığı, bilimsel araştırma yapıp yapmadığı ve kendisinin özdeğerlendirmesini

nasıl yaptığının denetlenmesi gerekir (Knoll, 1987).

h-Okul Politikası

Öğretmenin okul tarafından kullanılan uygulamaların ve prosedürlerin farkında

olup olmadığı, bu prosedürleri ve uygulamaları yerine getirip getirmediği, yeni okul

politikalarının geliştirilmesine katılıp katılmadığının denetlenmesi gerekir (Stones, 1985).

j-Veli/Toplum İlişkileri

Öğretmenin velilerle ve toplumla etkileşimi hem öğretmenin hem de okulun

başarısına önemli ölçüde katkıda bulunur. Öğretmenin velilerle nasıl iletişim kurduğunun,

bireysel görüşmeler yapıp yapmadığının, okul-toplum ilişkilerini destekleyip

desteklemediğinin denetlenmesi gerekir (Knoll, 1987).

k- Profesyonel Portfolyolar

Bazı okul bölgeleri son zamanlarda öğretmenlere alternatif değerlendirme

olanakları sağlamaktadır.  Bu profesyonel gelişim dosyaları öğretmenlerin kendi

profesyonel amaçları ve okulun amaçları arasında bağlantı kurmalarına yardım eder ve

kendi kişisel gelişimlerini başlatma, planlama ve kolaylaştırmak için bir çerçeve sağlar.

Portfolyolar dosya, defter, video ya da disk şeklinde olabilir. Ayrıca, iş örnekleri, başarı

kayıtları, hizmet içi eğitime katılım, yapılan ürünler portfolyonun bir parçasıdır. Bu

portfolyoların denetlenmesi gerekir (Olivia, ve Pawlas, 2001).
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Tablo-5: Profesyonel Performans Standartları

               PLANLAMA
a-Öğrenci ihtiyaçlarına uygun zorluk seviyesinde
muhteva seçer.
b-Öğrenci amaçlarını ifade eder ve amacı
etkinlikle ilişkilendirir.
c-Uygun materyaller, etkinlikler ve modeller
seçer.
d-Uygun etkinlikleri seçer, sıralar, düzenler.
e-Amaçların değerlendirilmesini sağlar.

ÖĞRENCİ DAVRANIŞININ YÖNETİMİ
a-Kötü davranışı durdurur.
b-Sorular sorar-gönüllü olanların yanı sıra gönüllü
olmayan kişilerden de seçer.
c-Öğretimsel eylemi sürdürür.
d-Uygun davranışı ödüllendirir.

ÖĞRETİMSEL ORGANİZASYON VE GELİŞİM
a-Zamanı akıllıca kullanır.
b-Hemen öğretime başlar.
c-Etkinlikleri sağlar.
d-Düzenli bir şekilde materyalleri kullanır.
e-Derste konu özetini yapar.
f-Öğrencileri sınıf işine yöneltir.
g-Amaçları ve etkinlikleri belirler.
h-Konu hakkında konuşur.
j-Uygun modelleri sağlar.
Anlamayı kontrol etmek için,
k-Çeşitli soru sorma teknikleri kullanır.
l-Tek bir yanıtı olan sorular kullanır.
m-Analiz gerektiren sorular kullanır.
n-Spekülasyon ve tahmine yönelik sorular sorar.
o-Kompleks sorulara yanıt istemeden önce durur.
ö-Doğru geri bildirim verir.
p-Yanlış yanıt için doğrulayıcı geri bildirim verir.
r-Uygulama imkanı sağlar.

KONUNUN SUNUMU
a-Kavramları-tanımları, önemli özellikleri,
örnekleri- ele alır.
b-Neden ve sonuçları tartışır, bağlantı
cümleleri kullanır, kanunları uygular.
c-Akademik kuralı ifade eder ve uygular.
d-Değerleri yargılamak için kriterleri ve
kanıtı geliştirir.

İLETİŞİM: SÖZLÜ/SÖZLÜ OLMAYAN
a-Uygun sözlü ifadeleri konuşur ve
kullanır.
b-Önemli noktaları vurgular.
c-İstek ve gayretini sözlü olarak ifade eder.
d-Gülümser, göz teması kurar, ilgi,
gösteren davranışlar sergiler.

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ
a-Sınavın amacını, önemini ve test
sonuçlarının kullanımını ifade eder.
b-Sınavda çıkacak konuları ifade eder.
c-Sınava ilişkin stratejileri belirler.
d-Uygulama sağlar.
e-Sınav çevresini kontrol eder.
f-Sınavı alırken gözlemlerde bulunur.
g-Öğrencilerle birlikte sınav sonuçlarını
gözden geçirir.

SORUMLULUKLAR
a-Dakikliğe, katılıma, kayıtlara, raporlara
ve planlara önem verir.
b-Verilen görevleri yerine getirir.
c-Onaylanmış politikalara, prosedürlere ve
programlara uyar.
d-Mesleki kararları uygular.
e-Öğretmene uygun bir şekilde giyinir.

PROFESYONEL PERFORMANS STANDARTLARI

İsim: ________________________________  Tarih:_____________________

Gözlemcinin Adı:______________________   Zaman:_____________________
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s-Emirler verir.
ş-Ev ödevinin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol
eder.
t-Sınıfta dolaşır ve yardım eder.
u-Ödev hakkında geri bildirim verir.

İLİŞKİLER
a-Profesyonel bir tutumu sürdürür.
b-Yapıcı eleştiriyi kabul eder.
c-Öğrencilerle, ailelerle ve personelle etkili
bir şekilde iletişim kurar.

KONU BİLGİSİ
a-Konu bilgisini gösterir.
b-Hizmetiçi eğitime katılır.
c-Profesyonel gelişim için fırsatlar arar.
d-Diğerleriyle profesyonel bilgi ve
uzmanlık paylaşır.
e-Yeni fikirlerden yararlanmaya açıktır.

(Olivia, ve Pawlas, 2001)

Bu form gözlem boyunca doldurulur ve öğretmenle paylaşılır. Gözlenen

öğretmenin yorumuyla birlikte bir özet ve yorum gözlemci tarafından bu forma eklenir.

Manat (1987) ise öğretmen teftişinde aşağıdaki öğretmen davranışlarının

denetlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

1-Öğrencilerin aileleri ile etkili bir ilişki sürdürme,

2-Öğrencilerin öğrenme stillerine, becerilerine uygun öğretim sağlama,

3-Uygun değerlendirme etkinlikleri sağlama,

4-Öğrencilerle etkili bir şekilde iletişim kurma,

5-Öğrencilere ilişkin olarak duyarlık gösterme,

6-Öğrencilerde olumlu benlik kavramını geliştirme,

7-Öğrencilerin özdisiplinini ve sorumluluğunu geliştirme,

8- Çeşitli öğretim teknikleri kullanma,

9-Öğrenciye öğrenmenin başlangıcında izlenecek süreci gösterme,

10-Uygulama ödevi vermeden önce yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış uygulamaları

verme,

11-Etkili bir öğretim için öğrencileri organize etme,
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12-Öğrencilere spesifik değerlendirme geribildirimleri sunma,

13-Uygun ders muhtevası, öğrenme etkinlikleri ve materyalleri seçerek kullanma,

14-Öğrenci davranışını gözleme yeteneğine sahip olma,

15-Etkili ders planları yazma,

16-Müfredat ve öğretim uygulamalarını günümüzün koşullarına uydurmak için isteklilik

gösterme,

17-Yüksek beklentilere sahip olma,

18-Etkili öğretim için kaynakları ve materyalleri düzenleme,

19-Somut örnekler vermedir.

II.1.9 Öğretmen Teftişinde Veri Toplama Yöntemi Olarak Gözlem

Gözlem, bir veri toplama ve kaydetme yöntemidir. Ayrıca sınıfa girmekten ve ne

olduğunu izlemekten ve kaydetmekten daha fazla şeyi ifade eder (Caruso, ve Fawcett,

1999). Müfettişler öğretmen teftişi için gözlemde bulunurlar, kontrol amacı ile sınıfları

ziyaret ederler. Başarılı müfettişler öğretmenle iyi ilişki kuruncaya kadar genellikle sınıf

ziyareti yapmaz. İnsan ilişkilerini önemsememek öğretimi geliştirme amacının

başarısızlığa uğramasına neden olur. Müfettiş öğretmenle arkadaşça bir ilişki kurmazsa

öğretmeni ve öğretmenliği geliştirmede çok başarılı olamaz (Adams ve Dickey, 1953).

Öğretmene önceden gözlem yapılacağına yönelik bilgi verilmelidir. Müfettişler öğretmen

teftişi amacıyla yapılacak gözlemin planlanması ve işleyişine öğretmeni de dahil etmelidir.

Gelişigüzel, planlanmamış, amaçsız yapılan sınıf ziyaretleri teftişin gerçek amaçlarını

başarmada değersizdir.
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Etkili olmak için gözlemler denetim problemleri ile ilişkili olmalıdır. Üzerinde

durulacak konu ne olursa olsun eğer gerçek anlamda öğretim geliştirilmek isteniyorsa

dikkatli planlama ile sınıf ziyaretlerinin hazırlanması gereklidir. Etkili bir gözleme dayalı

teftiş, müfettiş açısından dikkatli hazırlık gerektirir. Yeterli hazırlık olmaksızın müfettiş

öğrenme-öğretme durumlarını çevreleyen çeşitli koşulları anlayamaz. Planlı ziyaretin

sağladığı diğer avantajlar ise şunlardır: Planlı denetim müfettişin zamanını etkin

kullanmasını sağlar. Teftişin amacını bilen müfettişin belirli bir gözlemi yapmak için

hazırlanması mümkündür. Müfettiş ders başladıktan sonra odaya girerse mümkün olduğu

kadar az rahatsızlığa neden olmalıdır. Müfettiş kesinlikle devam etmekte olan işe müdahale

etmemelidir. Öğretmeni ve öğrencileri selamlamalıdır ve uygun bir yere oturmalıdır.

Müfettiş sınıfta öğrenme durumuna etki eden çeşitli faktörlerin etkileşimini görebilecek

pozisyonda olmalıdır. Müfettiş iyi bir sezgiye sahip olmalıdır, bu şu anlama gelir: sınıfa

girer girmez dersi işlemede kullanılan prosedürlerin ne olduğunu öğrenir; müfettiş davet

edilmediği sürece derse katkıda bulunmaz. Ayrıca, müfettiş öğretmen teftişi sırasında

kendisinin üstün bilgiye sahip olduğu hissini vermemeye çalışmalıdır (Adams ve Dickey,

1953).

Caruso ve Fawcett’e (1999) göre üç çeşit gözlem yaklaşımı bulunmaktadır. Bu

yaklaşımlar şunlardır:

a- Informal Gözlem: Müfettişin önceden haber vermeden öğretmeni teftişe gelmesidir.

Müfettiş bu gözlemler boyunca sınıfın gerçekte nasıl bir yer olduğunu anlar ve

problemlerle daha iyi bir empati kurar. Böyle ziyaretlerden müfettişler sınıfın genel

durumu, öğretmenin stili, personelin çalışma şekli ve öğrenme çevresinin düzeni hakkında

bilgi elde edebilir. Bu ziyaretler genellikle belirli bir şeye odaklanmadığı için odanın ve

öğretmenlerin genel izlenimi elde edilebilir (Caruso ve Fawcett, 1999).
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b-Katılımlı Gözlem: Bu gözlemde müfettiş araştırılan ortamda önemli ölçüde bir katılıma

sahiptir. Burada müfettiş informal gözlemin ötesine geçer. Müfettişler burada gerçek

anlamda katılımcıdır. Grup etkinliklerine katılır. Müfettişler sınıf etkinliklerine katılırlar ve

sınıfa devam etmekte olan şeylere kendilerini tam anlamıyla alıştırmak için yeterince

zaman harcarlar (Caruso ve Fawcett, 1999).

 c-Resmi Gözlem: Resmi gözlem katılımlı gözlemden farklıdır çünkü müfettiş durumdan

uzaktır, mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde gözlem yapar. Resmi gözlemler

kaydedilir, gözlemci sınıf etkinliğine katılmaz. Birçok kayıt sistemi resmi bir şekilde

gözlem yapmak için kullanılır.  Bunlara şunlar örnek olarak verilebilir: Gerçekleşmekte

olanın öykülenmesi, ya da bir kontrol listesi kullanılması (Caruso ve Fawcett, 1999).

Bellon, Eaker, Huffman,ve Jones (1992) ise öğretmen teftişinde gözlem

aşamalarını şu şekilde belirtmiştir:

Aşama-1: Gözlem Öncesi Konferansı: Bu süreç boyunca müfettiş güvene dayalı ilişki

kurma fırsatı elde eder. Müfettişin rolü ve kullanılacak olan süreç açıklanmalıdır. Gözlem

öncesi görüşmede sınıf ortamı tartışılmalı, hedefler açık ve spesifik hale getirilmelidir.

Öğrenci karakteristikleri, ön ve son değerlendirme süreci tanımlanmalıdır. Öğretmen

kullanılacak öğretim stratejilerini ve dersi işlemek için gerekli materyalleri tanımlamalıdır.

Aşama-2: Sınıf Gözlemi: Bu aşama boyunca öğretmenin ve öğrencilerin sınıf davranışı

gözlenir ve kaydedilir. Gerçekleşen her şeyi kaydetmek mümkün değildir. Bundan dolayı

müfettiş ve öğretmen gözlem öncesi görüşme boyunca gözlenmesine karar verilen

davranışlara odaklanırlar. Örneğin dikkat öğretmen ya da öğrencinin sözlü veya fiziksel

davranışına verilmelidir. Diğer alternatif ise öğretmen ve öğrenci davranışlarının bir

kombinasyonunu kaydetmek ve gözlemektir.  Ancak gözlemci gözlenebilecek olan

davranışı kaydetmelidir. Değer yargıları bu sürece dahil edilmemelidir.
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Aşama-3: Gözlem Sonrası Görüşme: Bu aşama oldukça önemlidir. Bu yüz yüze

tartışmaların gerçekleştiği kısımdır. İlk aşama öğretmenlerle kaydedileni paylaşmaktır.

Öğretmen ve müfettiş verileri beraber incelemelidir ve kayıtların doğruluğu konusunda bir

anlaşmaya varmalıdır. Kayıtlı verilerden davranış örüntüleri belirlenmelidir. İfade edilen

hedeflerle tanımlanan örüntüler karşılaştırılmalıdır. Hedeflerin ve amaçların uyumluluğu

belirlenmelidir. Birlikte, örüntülerin hedeflerle ilişkisi değerlendirilmelidir.

Caruso ve Fawcett’e (1999) göre öğretmen teftişinde gözlemin faydaları şunlardır; gözlem,

a-Okuldaki işgörenlerin eylemlerine ayna tutar, böylelikle onlar ne yaptıkları konusunda

objektif geribildirim alırlar.

b-Öğretmenlerin gelişmesine yardım etmek için öğretmenlerle çalışmada bir araç olarak

hizmet eder.

c-Müfettişlerin ve denetime tabi tutulanların öğretim problemlerini teşhis etmeleri ve

çözmeleri için birlikte kullanabilecekleri bilgiyi sağlar.

d-Öğretmenlerin sınıf ve öğrenme çevresinin çocukların büyümesi ve gelişimini nasıl

etkilediğini anlamalarına yardım eder. Bu bilgi üzerinden eylemlerini yürütmelerine

yardım eder.

e-Öğrenciler için programın verimliliğini değerlendirmede öğretmene yardım eder

f-Ortak kriterler ve standartlara dayalı değerlendirme verileri sunar.

Sullivan ve Glanz’a (2005) göre öğretmen teftişinde gözlemle ilgili aşağıdaki

bilgilere dikkat edilmelidir:

1- Gözlem iki aşamalı bir süreçtir: önce ne olduğu tanımlanmalıdır sonra ne anlama geldiği

yorumlanmalıdır. Önce yorum yapıldığında olayın tanımını kaybederiz. Bu ise müfettiş ile

öğretmen arasında iletişim güçlüğüne neden olur.



88

2- Belirli bir gözlem aleti ya da tekniği öğretmen ve müfettiş tarafından birlikte

belirlenmelidir. Bununla birlikte birçok durumda öğretmen nihai olarak kullanılabilecek

aracı belirlemelidir.

3- Sınıfı gözlemek objektif bir süreç değildir. Kişisel önyargı kabul edilmeli ve

tartışılmalıdır. İki ya da daha fazla birey ne olduğu konusunda aynı fikirde olduğu halde

onlar meydana gelen olayın anlamını farklı şekilde yorumlayabilir. Kişisel deneyim,

inançlar ve önyargılar yanlış yorumlara neden olabilir. Kişisel önyargı olasılığının farkında

olma sınıf davranışını etkili ve mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde yorumlamada ilk

adımdır.

4-Etkili gözlem beceri ve uygulama gerektirir.

5- Gözlemin sınırlılıklarının farkında olunmalıdır. Hiçbir gözlemci bütün etkileşimleri

göremez veya farkında olamaz. Böyle şeyler hayal kırıklığına ve karmaşaya neden olur.

6-Bilgilendirme başarılı gözlem için gerekli bir unsurdur. Sınıfa girmeden önce gözlemci

öğretmenle odada nereye oturacağını ve öğretmenin gözlemciyi nasıl tanıtacağını

tartışmalıdır.

7-Bir gözleme dayanarak sonuçlar çıkarılmamalıdır. Öğretmenlerin de öğrencilerin de

performanslarının iyi olmadığı günler olabilir. Farklı odaklarla çoklu gözlemler gereklidir.

Dikkatli bir şekilde ve sınırlılıkları bilinerek kullanıldığında öğretmen teftişinde

oldukça faydalı olan gözlemler nicel ve nitel gözlem olarak ikiye ayrılmaktadır.

II.1.9.1. Nicel Gözlemler

 Nicel gözlemler sınıf olaylarını, davranışlarını ve nesnelerini ölçme yöntemidir.

Nicel gözlemde tanımlar ve kategoriler kesin olarak belirli olmalıdır. Çünkü nicel
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gözlemler istatistiksel işlemler için kullanılır (Glickman, Gordon, ve Ross-Gordon, 2004).

Aşağıda öğretmen teftişinde kullanılan nicel gözleme dayalı veri toplama tekniklerine ve

araçlarına yer verilmiştir.

1-Kategorik Frekans Aracı: Kategorik araç belirli olayları veya davranışları tanımlayan bir

formdur ve bu olayların veya davranışların frekansları belirlenir. Sınıf yaşamının herhangi

bir yönü ayrı olarak belirlenebilir ve sayılabilir (Glickman, Gordon, ve Ross-Gordon,

2004). Aşağıda öğretmen sorularına ilişkin bir kategorik frekans aracı bulunmaktadır.

Müfettiş ve öğretmen belirli bir zamanda sorulan soruların sayısı ve niteliği üzerine

odaklanmaya ortak bir şekilde karar verir. Örneğin, aşağıdaki tabloda hem öğretmen hem

müfettiş Bloom’un taksonomisinin ana kılavuz olarak kullanılmasında fikir birliğine

varmıştır. Sorulan her bir örnek için bir işaret yapılır. Gözlemci soruyu dinler ve Bloom’un

kategorilerinden hangisine işaret yapılmasına karar verir. Gözlem tamamlandığında

toplamlar ve yüzdeler hesaplanır. Her soru türünün frekansı kaydedilir fakat sorular

kaydedilmez.

Tablo-6: Öğretmen Soruları

Soru Kategori İşaret
5 Dakika

İşaret
10
Dakika

İşaret
15
Dakika

Toplam Yüzde Yorumlar

Değerlendirme / /    2   .07
Sentez    0    0 Sentez

sorularını
nerede
geliştirdin?

Analiz // 2   .07 Analiz
sorularının
sıralamasını
tartış

Uygulama /    1  .04 Mümkün
uygulama
sorularını
tartış

Anlama //// /// /    8    30 Bu
soruların



90

bir kısmı
nasıl
uygulama
sorusu
yapılabilir?

Bilgi ////// //// ////   14    52 Bunlar
nasıl daha
yüksek
seviyeli
sorular
yapılabilir?

(Sullivan ve Glanz, 2005)

2-Performans Gösterge Araçları: Performans gösterge araçları gözlem aracında listelenen

eylemlerin gözlenip gözlenmediğini kaydeder. Bu araçlar gözlemcinin ek notlar yazması

için yer bırakabilir (Glickman, Gordon, ve Ross-Gordon, 2004). Birçok performans

gösterge aracı çeşidi mümkündür. Aşağıda Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramına göre

düzenlenen performans göstergesi tablosu verilmiştir.

 Tablo-7 :Performans Göstergeleri İçin Gardner’ın Modeli

          Öğeler                  Yanıt               Gözlemler
Mantıksal-Matematiksel Zeka Evet Hayır Matematik denklem örnekleri
Bedensel-Kinestetik Zeka Evet Hayır İlgili hiçbir şey yapılmadı
Görsel-Mekansal Zeka Evet Hayır Tepegöz kullanıldı
Müziksel-Ritmik Zeka Evet Hayır İlgili hiçbir şey yapılmadı
Kişilerarası-Sosyal Zeka Evet Hayır İlgili hiçbir şey yapılmadı
Kişisel-İçsel Zeka Evet Hayır İlgili hiçbir şey yapılmadı
Sözel-Dilsel Zeka Evet Hayır Problem çözme örnekleri
Doğa Zekası Evet Hayır İlgili hiçbir şey yapılmadı
Tarih:________________  Sınıf:___________________Zaman:_____________________
(Sullivan ve Glanz, 2005)

Gözlemci öğretmenin Gardner’ın zekalarından hangisinin kullanıldığına ilişkin

tabloya işaret koyar. Gözlemci her zekanın uygulanma yöntemine ilişkin yorumda bulunur.

3-Görsel Diyagram Oluşturma: Görsel diyagram bir sınıfta gerçekleşen olayları resmetmek

için kullanılan bir tekniktir (Glickman, Gordon, ve Ross-Gordon, 2004). Bu araçlar

bireysel öğrenciler ya da bütün sınıf üzerinde detaylı bilgi sağlar. Bu teknik diğer

tekniklere kıyasla verinin daha görsel temsilini sağlar. Bu teknik herhangi bir oda
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düzenlemesine kolaylıkla uydurulabilir. Ayrıca geniş veri miktarı tek bir sayfaya

sığdırılabilir (Nolan ve Hoover, 2008). Sınıftaki sözlü etkileşimlerin diyagramı

oluşturulabilir. Dersi gözlemek için belirli bir zaman üzerinde anlaşılır. Sınıftaki her

öğrenci diyagramda gösterilir (Sullivan ve Glanz, 2005). Daha sonra da öğretmen ve

öğrenci etkileşimleri oklarla gösterilir. Ayıca öğretmenin kullandığı alanın diyagramı da

çıkarılabilir. Bu diyagramda öğretmenin belirli bir sınıfın oda düzenlemesini nasıl

kullandığı gözlenir. Bunun için öğretmenin sınıfı nasıl kullandığına ilişkin bir tablo çizilir.

Dersi gözlemlemek için belirli bir zaman üzerinde anlaşmaya varılır. Gözlemci öğretmenin

sınıftaki hareketini çizer ve aynı zamanda da bu hareketleri kaydeder (Sullivan ve Glanz,

2005).

II.1.9.2. Nitel Gözlemler

Neyin önceden kaydedilebileceğini bilmemeye dayanan alternatif gözlem

araçları vardır. Bunlar gözlemin nitel şekilleridir. Gözlemci sınıfa genel bir odakla girer ya

da herhangi bir odağı yoktur ve olayları olduğunda kaydeder. Olaylar belirli bir spesifik

kategoriye sokulmaz ya da ölçülmez. Olayları gözledikten sonra gözlemci gözlemleri

konularına ayırır. Nitel gözlemler sınıf yaşamının kompleksliğini kaydeder (Glickman,

Gordon, ve Ross-Gordon, 2004). Aşağıda öğretmen teftişinde kullanılan nitel gözleme

dayalı veri toplama tekniklerine ve araçlarına yer verilmiştir.

1-Kelimesi Kelimesine Not Alma (Açık Uçlu Öyküleme Tekniği): Gözlemci dikkatini

çeken her kişi, olayı ya da şeyi kaydeder. Gözlemcinin önemli düşündüğü her şey

kaydedilir. Gözlemci ders boyunca söylenenleri tam olarak kaydeder. Böylece her şeyin

yazılı olduğu bir transkript elde edilir. Bütün iletişimler kaydedilmez, sadece gözlemcinin
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önemli hissettikleri ya da müfettiş ve öğretmen tarafından üzerinde anlaşma yapılan

iletişimler kaydedilir. Daha önceden planlanmış kategoriler ya da sorular geliştirilemez

(Sullivan ve Glanz, 2005).

2- Katılımlı Açık Uçlu Gözlem:  Bu gözlemde müfettiş sınıfın işleyen bir parçasıdır.

Müfettiş öğretime yardım eder, öğrencilere sorularla yardım eder, sınıf materyalleri

kullanır, öğretmen ve öğrencilerle konuşur. Müfettiş konuşma, hareket etme ve yardım

etme ile ilgilenirse olaylar olduğunda yazılamaz. Onun yerine müfettiş aktivite aralarında

not almalıdır. Katılımcı gözlemci sınıfta notlar alır, sonra daha geniş detaylarla yazar

(Glickman, Gordon, ve Ross-Gordon, 2004).

3- Öğrenci Merkezli Öğrenme Gözlemi: Yapısalcı öğrenme teorisine dayanarak öğrenci

merkezli öğrenme gözlemi öğrenciye odaklanır. Nitel araştırmayı kullanarak gözlemci

aşağıdaki sorulara ve diğer öğrenci merkezli sorulara yanıt olarak gözlemleri kaydedebilir:

-Öğrenciler öğreniyor muydu?

-Ne tür sorular soruldu?

-Çocuklara nasıl davranıldı?

-Farklı şekillerde öğrenmek için çocuklara ne tür fırsatlar sağlandı?

-Bilginin kaynağı kimdi?

- Öğrenciler birbirleriyle konuşuyor muydu?

-Öğrenciler kendi öğrenmelerini tasarlıyor muydu?

-Öğrenmeyi kim değerlendirdi?

-Çocuklar hakkında ne öğrendik?

Öğrenci merkezli öğrenme gözlemleri öğrenci öğrenmesine ilişkin değerli bilgiler sağlar.

Ayrıca, bu gözlemler öğretmenlerin öğrenci davranışının nedenlerini düşünmelerini sağlar

(Sullivan ve Glanz, 2005).
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II.1.10. Veri Toplama Araçları

a-Basılı/Matbu Form (Knoll, 1987): Basılı form gözlenecek olan verilerin

kıyaslanabileceği, gözlenmesi gereken her şeyi içeren bir standart ortaya koyar. Bu form

dört farklı şekilde kullanılabilir:

1-Kullanılan standarttan eksik olanları belirlemek

2-Var olanı işaretlemek ve eksik olanları boş bırakmak

3-Gözlenen ya da gözlenmeyen çeşitli yönlere yorum yapmak

4-Listelenen özellikleri doldurmak

Kontrol listesi bu veri toplama aracına bir örnektir. Aşağıda bu veri toplama aracına bir

örnek verilmiştir:

Tablo-8: Öğretmen Teftişi İçin Kontrol Listesi
Aşağıdaki kontrol listesi müfettişin öğretmenin ders sunumlarını değerlendirmesine
yardım eder. Bu kontrol listesine müfettiş ne kadar çok evet yazarsa ders sunumu o kadar
iyidir. Hayır ise öğretmen ile müfettiş arasında bir diyalog gerektirir. Müfettiş aynı
zamanda öğretmenlerin kontrol listesi kullanarak kendi performanslarını analiz etmelerine
yardım eder.

A-Kaynakların Seçimi                                          Evet           Hayır
1-Amaçlarla ilgili             ____           ____
2-Öğrencilerin yeteneklerine uygun             ____           ____
3-Öğrencilerin yaşına uygun            ____           ____
4-Öğrencilerin ilgisine uygun                  ____  ____
5-Bireysel farklılıklara uygun  ____ ____
6-Doğru ve çağdaş                           ____ ____
7-Tarafsız                            ____ ____
8-Öğrenenler tarafından kolaylıkla elde edilebilir                            ____ ____
9-Öğrenenlere maliyeti düşük                            ____ ____
B-Strateji Seçimi
1-Öğrenenler için uygun ____         ____
2-Öğretmenler için uygun                      ____         ____
3-Konu için uygun                      ____         ____
4-Zaman açısından uygun                      ____         ____
5-Eldeki kaynaklar açısından uygun                                                      ____         ____
6-Bina, alt yapı açısından uygun                      ____         ____
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7-Amaçlar açısından uygun  ____         ____
C-Öğretmenin Dersi İşleyişi
Genel
1-Planları hazır  ____     ____
2-Kendine güveni var                      ____         ____
3-Sınıfın ne yaptığının bilincinde                      ____         ____
4-Öğrenenlere dersin hedeflerini anlatır                      ____         ____
5-Ders etkinlikleri arasında akışı sağlar                      ____         ____
6-Öğrencileri derse odaklar                      ____         ____
7-Konun gereksiz tekrarından sakınır                                                    ____         ____
8-Öğrenciler dikkatli, olumsuz öğrenci davranışları az              ____         ____
9-Materyaller ve malzemeler hazır                                                        ____         ____
Dersin Başlangıcı
1-Öğrenme ortamı ve iklimini hazırlar                                                   ____         ____
Dersin Ortası
1- Bireyler için etkinlikleri çeşitlendirir ____         ____
2-Öğrenenlerin öğrenme için yeterince olgun olduğundan emin olur    ____         ____
3-Öğrenenlerin dinleme becerilerini geliştirdiğinden emin olur ____         ____
4-Öğrenenlerin dili anladığından emin olur  ____         ____
5-Gelişmiş planlama kanıtlarını verir ____         ____
6-Yardımlarla destekler ____         ____
7-Geri bildirim sağlar      ____         ____
8-Öğrenci katılımını sağlar        ____         ____
9-Öğrencinin kendisini ifade etmesi için sürekli fırsat sağlar   ____         ____
10-Sessizliği ve sözlü olmayan beden dilini kullanır ____         ____
11-Etkili soru sorma yöntemlerini kullanır ____         ____
12-Uygulama, analiz ve sentez gerektiren sorular sorar ____         ____
13-Öğrenenlerin dilini anladığından emin olur ____         ____
14-Soruları ve cevapları tekrar etmekten kaçınır ____         ____
15-Dersin çok az bir kısmı öğrenme dışındaki etkinlikler için kullanılır ____         ____
16-Duygusal öğrenmenin farkındadır ____         ____
17-Çeşitlilik sağlar ____         ____
18-Öğrencilerin çeşitli şekillerde derse ilgi duymasını sağlar ____         ____
19- Grup için etkinlikleri çeşitlendirir ____         ____
20- Çoklu zeka teorisine uygun teknikler kullanır ____         ____

Dersin Sonu
1-Değerlendirmeyi sağlar ____ ____
2-Ödevi yapmak için zaman sağlar ____         ____
3-Ödevleri açık ve anlaşılır hale getirir   ____         ____
4-Anlatılan işi tekrar gözden geçirir ____         ____
5-Zor noktaları belirler   ____         ____
6-Farklı öğrenci yetenek ve ilgilerine göre ödevi farklılaştırır      ____         ____
7-Ödevleri makul bir uzunlukta yapar  ____         ____
8-Ödev için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlar  ____         ____
9-İyi bir kapanış ile dersi bitirir ____         ____

(Olivia, ve Pawlas, 2001)
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b- Sesli ve Görsel Kayıt Cihazları: Bu cihazlar not almada yararlıdır. Bununla birlikte her

birinin kendi sınırlılıkları söz konusudur ve tek başına değil yazılı notlarla birlikte

kullanılmalıdır. Ses kayıt cihazı sadece sözlü verileri kaydeder ve gözlenebilecek diğer

görsel ipuçlarını ortadan kaldırır. Buna ek olarak ses kayıt cihazı yakında oturmayanların

sözlerini almak için yeterince duyarlı değildir. Dışardan gelen sesler kaydı bozabilir veya

materyalde boşluklara neden olabilir. Görüntü kaydı belirli bir anda sınıfın sadece belirli

bir kısmını kaydedebilir. Eylem yön değiştirdiğinde kameranın odağı bu eylemi yakalamak

için yeterince hızlı bir şekilde hareket edemeyebilir. Ayrıca bazı insanlar kamera tarafından

gözlenirken yeterince rahat hareket edemeyebilir ve bu onların davranışlarında değişime

neden olabilir (Knoll, 1987).

c- Ölçek: Ölçeği doldurmak kolaydır; ölçek spesifik davranışlara odaklanır, veriler miktar

açısından ele alınır (Olivia, ve Pawlas, 2001). Bazı okul sistemleri verilerin sayısal olarak

ifade edilmesini gerektiren öğretmen değerlendirme formu kullanır. Örneğin, en düşük

değeri 1 ve en yüksek değeri 5 olan bir denetim ölçeği kullanarak, denetim elemanı genel

yeterlikleri puanlarla ifade eder ve bu puanların ortalaması alınır. Öğretmenin ortalama

puanı 3.5’un altına düşerse performansı tatmin edici olarak görülmez ve bu öğretmen

performansının düşük olmasının sonuçlarına katlanır. Bu tür bir değerlendirme sisteminde

müfettiş sınır puanlarında sorun yaşamaktadır. Örneğin 79 orta iken 80 iyi düzeyi ifade

etmektedir. Bu durumda müfettiş notu yükseltme eğilimine girebilmektedir. Aşağıda

ölçeğe bir örnek verilmiştir.
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Tablo-9: Öğretmen Yıllık Denetim ve Değerlendirme Planı
ÖĞRETMEN YILLIK DENETİM VE DEĞERLENDİRME PLANI

Sınıf/Konu______________________________  Okul Yılı: 20__-20__

Ad____________________    Okul_______________________
Kod: Çok iyi=Ç (5)  İyi=İ (4)  T=Tatmin edici (3) G=Gelişim gerekli (2) Z=Zayıf (1)
_______________________________________________________________________

A. Öğrenci Davranışının Yönetimi

1-Sınıf kuralları açık bir şekilde tanımlanmış, verilmiş ve uygulanıyor Ç İ  T G Z
2-Disiplinsiz davranışları uygun bir şekilde durdurur; ertelemez Ç İ  T G  Z
3-Öğretimsel devamlılığı tutarlı bir şekilde sürdürür; anlaşılır grup  Ç İ  T G  Z
    talimatları verir
4-Tutarlı bir şekilde etkili öğrenme çevresini sürdürür        Ç İ  T G  Z

B. Öğretim, Organizasyon ve Gelişim
1-Günlük ders planları uygundur ve var olan öğretim programı ile            Ç İ  T G  Z
    tutarlıdır
2-Uzun süreli planlama belirlidir                      Ç İ  T G  Z
3-Öğretimsel zamanın etkili kullanımını gösterir                      Ç İ  T G  Z
4-Öğretimsel materyalleri/yardımları etkili bir şekilde seçer ve Ç İ  T G  Z
    kullanır.
5-Konuyu özetler Ç İ  T G  Z
6-Uygulamaları etkili bir şekilde yapar                    Ç İ  T G  Z
7-Etkili sınıf etkileşimi yapar                       Ç İ  T G  Z
8-Etkili bir şekilde sözlü olarak iletişim kurarlar Ç İ  T G  Z
9-İstek gösterir ve öğrencileri motive eder Ç İ  T G  Z

C. KONU BİLGİSİ
1-Akademik yorumlar doğrudur, gerçeğe dayalıdır Ç İ  T G  Z
2-Kavramları etkili bir şekilde geliştirir  Ç İ  T G  Z
3-Kanunları/prensipleri etkili bir şekilde açıklar Ç İ  T G  Z
4-Akademik kuralları etkili bir şekilde sunar Ç İ  T G  Z
5-Yüksek düzeyli düşünmeyi öğretir Ç İ  T G  Z

D-ÖĞRETİMSEL İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Uygun değerlendirme yöntemleri kullanır                     Ç İ  T G  Z
2-Düzenli bir şekilde öğrenci gelişimini izler                                                Ç İ  T G  Z
3-Öğretimi öğrenci ihtiyaçlarına uydurmak için sınav verilerini      Ç İ  T G  Z
   kullanır.
4-Öğrencilere çalışmalarını analiz etmede, değerlendirmede ve                    Ç İ  T G  Z
   incelemede rehberlik sağlar.

E-MESLEKİ SORUMLULUKLAR
1-Okulun planlama etkinliklerine katılır                   Ç İ  T G  Z
2-Ailelerle ve diğerleriyle etkili bir şekilde iletişim kurar                 Ç İ  T G  Z
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3-Devlet kanunlarına, kurul kararlarına uyar                             Ç İ  T G  Z
4-Zamanında ve doğru bir şekilde raporları doldurur   Ç İ  T G  Z
5-Hizmetiçi eğitim programlarına katılım yoluyla mesleki gelişimi devam eder. Ç İ  T G  Z

ORTALAMA:  Çok iyi [ ]  İyi  [ ]  Zayıf [ ]
EK
YORUMLAR:____________________________________________________________
DEĞERLENDİRİCİ
İMZASI:___________________________________TARİH:________
ÖĞRETMEN
YORUMLARI:___________________________________________________
ÖĞRETMEN
İMZASI:_________________________________________TARİH_________

(Olivia, ve Pawlas, 2001)

d-Açık Uçlu Denetim Aracı: Açık uçlu araç değerlendirmeci için daha geniş bir esneklik

sağlar; bu yaklaşım daha kişisel ve bireyselleşmiş bir yaklaşımdır (Olivia, ve Pawlas,

2001). Aşağıda açık uçlu denetim aracına bir örnek verilmiştir. Bu araçlar durumsallığa

daha uygundur.

Tablo-10: Öğretmen Yıllık Değerlendirme Planı
                              ÖĞRETMEN YILLIK DEĞERLENDİRME PLANI

Ad_______________________________ Okul__________________________________
Kod: T=Tatmin edici     Ç=Çok iyi

A. Öğrenci davranışının yönetimi                         T             C
B. Öğretim, organizasyon ve gelişim                    T             C
C. Konu bilgisi                                                      T             C
D. Öğretimsel ihtiyaçların değerlendirilmesi        T             C
E.  Profesyonel sorumluluklar   T             C
_________________________________________________________________________

HEDEF AMAÇLI DENETİM PLANI

HEDEFLER:

1.

2.

_________________________________________________________________________
HER AMACI BAŞARMAK İÇİN TASARLANAN ETKİNLİKLER
_________________________________________________________________________
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Hedef 1.

Hedef 2.

_________________________________________________________________________
HEDEFLERİN BAŞARILMASINI KANITLAMAK İÇİN KULLANILMASI GEREKEN
KANIT
_________________________________________________________________________

Hedef 1.

Hedef 2.
_________________________________________________________________________

Hedef 1:    Tamamen Başarıldı [ ]  Tatmin Edici [ ]  Başarılmamış [ ]
Hedef 2:    Tamamen Başarıldı [ ]  Tatmin Edici [ ]  Başarılmamış [ ]
Ortalama Değerlendirme Puanı:   Tatmin edici   [ ]  Çok iyi [ ]

DEĞERLENDİRİCİ YORUMLARI __________________________________________
DEĞERLENDİRİCİ İMZASI______________________________________TARİH_/_/_
ÖĞRETMEN YORUMLARI_________________________________________________
ÖĞRETMEN İMZASI___________________________________________TARİH_/_/_

Buraya kadar dünya genelinde teftişle, müfettişlerle, öğretmen teftişiyle,

öğretmen teftişinde kullanılan bir veri toplama tekniği olan gözlemle ilgili alanyazında yer

alan bilgilere yer verilmiştir. Bundan sonraki bölümde ise Türkiye’de teftiş alt sistemi ile

ilgili bilgilere yer verilecektir.

II.1.11. Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim Müfettişlerinin Görevleri

a-Rehberlik ve iş başında yetiştirme görevleri

Çağdaş denetim anlayışı, eğitim ve öğretim etkinliklerinin verimini artırmak

amacıyla müfettişler veya uzmanlar tarafından öğretmenlere ve diğer görevlilere sağlanan

mesleki yardım ve rehberlik hizmetlerinin tümünü içeren teknik bir süreci gerektirir

(Sergiovanni ve Starrrat, 2007)
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(Altıntaş, 1980). Bir gruba ve bir örgüte yeni katılan bir bireyin yeni ortamda kabul

edilmesi, onaylanması, bireyin o grubun ve örgütün normlarını, amaçlarını, yapısını ve

işleyişini bilmesine ve dikkate almasına bağlıdır. Denetmene bu oryantasyon sürecinde

önemli rehberlik görevi düşmektedir (Aydın, 1993). Tan (1975) rehberliği; ferdin en

verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkâr intibaklar sağlamasında gerekli olan tercihleri,

yorumları, planları yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve hünerleri

kazanması için ferde yapılan sistemli ve profesyonel yardım olarak tanımlamaktadır.

Rehberlik hizmetleri, bireylerin yeteneklerini, ilgilerini, gereksinimlerini, var olan çevresel

olanaklarını anlamalarını sağlayarak, özgerçeklerini, her türlü sorunu dengeli, doyurucu

düzeyde ve sağlıklı yollarla çözebilmelerini, kapasitelerini geliştirerek kendilerini yöneten

bir kişi durumuna gelmeleri için onlara yapılan düzenli, sürekli ve üst düzeydeki bireysel

yardımları kapsar (Ecevit, 1996).

Eğitim süresince rehberlik, meslekî yardım ve işbaşında yetiştirme kavramları

ile etkinliklerini kesin hatlarla birbirinden ayırmak güçtür. Teftişte yapılan mesleki yardım,

bireyin meslek yaşamında karşılaştığı sorunları çözmesi, beklenen davranışları göstermesi,

bir bütün olarak gelişmesi ve başarılı olması için yapılan çalışma şeklinde ifade edilebilir

(Balcı, 2007). Teftişte yapılan işbaşında eğitim ise bireyin yetişme eksikliğinden

kaynaklanan sorunları çözmesi, başarısızlığını ve uygulamadaki eksikliklerini gidermesi

için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırma sürecidir (Balcı, 2007). Bir örgütte,

işbaşında yetiştirme programı çerçevesinde, çalışanlara yaptıkları işi istenen şekle göre

yapmalarını uygulama yoluyla gösterme; bir işin öncesinde ve sonrasında yapılan işlerle

ilgili uygulamaları göstermek; iş tanımını yapmak, iş akışlarını tarif etmek; iş analizlerini

yaparak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek gibi faaliyetler yer almaktadır (Ersen, 1997).
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Müfettiş denetlediği bireyin işinde daha başarılı olabilmesi ve gelişebilmesi için

bireyle ve grupla çalışmasında rehberlik yapar, meslekî yardımda bulunur ve işbaşında

yetiştirir (Taymaz, 1997).  Hızla gelişen bilgi ve teknolojileri, yeni buluşları, araştırmaları,

öğretmen, yönetici ve diğer personele ulaştırarak onların kişisel, mesleki ihtiyaçları

doğrultusunda gelişimlerini sağlamak ve öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek

müfettişlerin rehberlik görevinin içeriğini oluşturur. Müfettişlerin rehberlik görevinin nihai

amacı ise eğitim ve öğretimin niteliğini yükseltmektir.

a1-İlköğretim müfettişlerinin rehberlik ve iş başında yetiştirme ile ilgili görevleri

(Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999)

1) Her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde,

öğretmenlerle meslekî toplantılar düzenlemek, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili olarak

sorunların belirlenmesinde ve çözümünde rehberlik etmek,

2) Okul ve kurumlarda rehberlik amaçlı çalışmalarda belirlenen konuları, önerileri ile

birlikte rehberlik tebliğine ve kurum teftiş defterine yazmak, tebliğin bir örneğini

başkanlığa vermek,

3) Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen ve yöneticilerle birlikte toplantı

yapmak, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik

etmek,

4) Meslekî yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek,

başkanlık veri tabanına katkıda bulunmak ve bu kapsamda bölgesindeki öğretmen ve

yöneticilere rehberlik etmek,

5) Aday memurların yetiştirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen diğer görevleri

yapmak,

6) Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve yöneticilere meslekî yardımlarda

bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek,

7) Teftiş, değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş

yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetiştirilmelerine yardımcı olmak.

Müfettişler yukarıdaki rehberlik görevlerini yaparken iyi bir lider olabilmelidir.

Böylece mesleki toplantılarda ve öğretmenlerle bireysel görüşmelerinde, eğitime ilişkin

sorunların çözümünde daha etkili ve başarılı olabilir. Ayrıca müfettişler tüm personelle iyi
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bir iletişim kurabilmelidir. İyi bir iletişim personelin değişimlere uyumunu sağlamada ve

onları değişime direnmemeye ikna etmede oldukça önemlidir. Müfettişlerin rehberlik

görevlerinde tam olarak başarılı olabilmesi için durumsallığa dayalı olarak farklı rehberlik

yaklaşımları uygulaması gerekir. Örneğin, bir durumda klinik yaklaşım kullanılırken başka

bir durumda ise farklılaştırılmış denetime dayalı rehberlik modelleri uygulanabilir.

b-Teftiş ve Değerlendirme

Modern yönetim ilkelerine göre teftiş ve değerlendirmede personelden neler

beklenildiği açık seçik ifade edilmelidir. Durumun tespiti, ölçülüp değerlendirilmesi ve

gelişimin planlanması öğretmenle birlikte yapılmalıdır. Ayrıca teftiş sonunda

değerlendirme sonuçları açıkça ortaya konulmalıdır. Eğitim kurumlarında öğretmenlerin

eksik ve yanlış uygulamaları, kişisel ve kurumsal yetersizlikleri, iyi ve doğru çabaları ile

ilgili kurum ve öğretmene dönüt verilmesi denetim için yararlıdır. Teftiş sırasında

ilköğretim müfettişlerinin objektif davranması ve tutarlılığın sağlanması tamamen teftişin

açık olup olmamasına bağlıdır (Sağlamer, 1985). Eğitim kurumlarında gelişmenin

sağlanması için öncelikli olarak sistemin aksayan yönleri hakkında dönüt alınması

gerekmektedir. Bunun en uygun yolu ise öğretmen ve yöneticilere etkin rehberliğe dayalı

denetim yapılmasıdır (Karacan ve Ağaoğlu, 2004). Bu amaçla, amaçları en uygun düzeyde

gerçekleştirecek yapı ve davranışı sağlayacak biçimde denetim ve değerlendirme

mekanizmasının kurulması önemlidir.
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b1-İlköğretim müfettişlerinin teftiş ve değerlendirme ile ilgili görevleri (Milli Eğitim

Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999)

1) Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumların

amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin

geliştirilmesi durumunu,

2) Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer

görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını,

3) Atatürk ilke ve inkılâpları'nın, İstiklâl Marşı'nın, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ve

Öğrenci Andı'nın öğretilme ve kavratılma durumunu,

4) Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin; sosyal etkinliklerin mevzuatına uygun olarak

yapılıp yapılmadığını,

5) Her yönü ile eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını,

6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve

programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu,

7) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini,

8) Okul veya kurum personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,

9) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına

uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini teftiş etmek ve değerlendirmek.

10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve

projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek;

sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine

yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak,

11) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer personel

hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek.

12) Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve

eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.

Müfettişler, yukarıdaki görevlerini yerine getirdikleri zaman sistemin aksayan

yönlerine ilişkin geri bildirim sağlanır. Aksayan bu yönlerin düzeltilmesi için gereken

tedbirler ve önlemler alınır.

c-Soruşturma

Soruşturma işgörenin görevlerinden doğan veya görevin yapılması esnasında

meydana gelen ve suç sayılan eylemlerin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu
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suçlara karşılık gelen cezaların verilmesi sürecidir (Taşar, 2000). İlköğretim müfettişinin

görev alanlarından birisi de soruşturmadır. Soruşturma, bir kurumda çalışan personelin

kusurlu davranışlarının incelenmesi, araştırılması ve bir sonuca bağlanmasıdır. Bu

müfettişlerin görevlerinden biridir ve yasa gereğidir. Görevlinin Türk Ceza Kanununun ve

diğer ceza kanunlarında açık olarak suç sayılan eylemlerde Devlet Personel Kanunu ve ek

kanunlarda belirtilen meslek yönünden işlenmesi suç sayılan eylemlerde bulunması halinde

soruşturma yapılır. Soruşturmalar yapılış ve uygulanış şekillerine göre iki kısıma ayrılır.

Bunlar adli ve idari soruşturmadır (Taşar, 2000). Adli soruşturma; Türk Ceza Kanunu’nda

ve diğer ceza hükümlü kanunlarda açık olarak suç sayılan eylemler, cürüm ve kabahatler

ile ilgili inceleme ve soruşturmadır (Taymaz, 1982). Yine, adli soruşturma Türk Ceza

Kanunu ile ceza hükümlü özel kanunlarda suç sayılan fiileri kapsar. İdari soruşturma ise

Memurin Kanunu ve Devlet Kanunu ile bu kanunlara ek olarak çıkartılan kanunların ilgili

bölümlerinde belirtilen, meslek yönünden işlenmesi suç sayılan eylemlerle ilgili

soruşturmalardır. Bu soruşturmaya yönetimsel soruşturma da denir (Taymaz, 1982).

Soruşturma genellikle kamu çalışanlarının gerek görev esnasında gerekse

göreviyle ilgili olarak ortaya çıkan olumsuz eylemlerini inceleme amacına yöneliktir.

Kamu çalışanlarının yerine getirmesi ve uyması gereken ödev ve sorumluluklar yasalarla

belirlenmiştir. Yasalar devlet memurlarının uyması gereken kuralları sıralarken onlara

beraberinde bir takım güvenceler de getirmiştir. Görev ve sorumlulukları belirleyen bu

yasalara uymayan memurlar hakkında bir takım yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar

çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiştir Belirlenen mevzuat hükümlerindeki

kurallara aykırı davranışların karşılığı olarak cezalar verilir. Kamu hizmetindeki birliktelik,

hız ve verimlilik ancak çalışanların bu kurallara uygun davranış göstermesiyle



104

mümkündür. Bu davranışların kontrolünü ise yönetim adına o örgütte yer alan denetleme

birimi veya müfettişler yerine getirir (Taşar, 2000).

c1-İlköğretim müfettişlerinin soruşturma ile ilgili görevleri (Milli Eğitim Bakanlığı

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999)

1) İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe verilecek soruşturma emirleri gereğince

resmî ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel hakkında

soruşturma yapmak,

2) İnceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile

gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak,

3) Verilen soruşturmaya zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak

önerilerini fezleke veya rapora bağlayıp başkanlığa sunmak,

4) Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya

soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için

durumu bir yazı ile başkanlığa bildirmek,

5) Başlanılan bir soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda,

gerekçesini yazılı olarak başkanlığa bildirmek,

6) Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek

sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan

belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere

ilgili daireye vermek,

7) Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli

de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya,

ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse

mühürlemek,

8) Soruşturmalarda, muhbir, şikâyetçi, sanık ve tanıkların celbi ve dinlenmesi gibi

soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat

hükümlerine göre hareket etmek,

9) Görev alanı ile ilgili aldıkları şikayet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri

durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek

hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek,

10) Düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel

dosyalarında saklamak,

11) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen konularda Başkanlıkça, millî eğitim

müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
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d-İnceleme

İnceleme, bir konunun her yönü ile dikkatle, özenle ve titizlikle gözden

geçirilmesidir. Bir olay veya olguyu ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını anlatmaya,

öğrenmeye ve açıklamaya çalışmaktır. Bu açıklamalara göre inceleme bir işi ya da bir

konuyu özellik ve ayrıntılarla ele alıp anlamaya çalışma durumudur. Teftişte inceleme

teftiş edilen birim veya olayı ayrıntılarıyla tanımaya çalışma eylemidir. Eğitimde

gelişmenin derecesi bir bakıma teftiş sırasında yapılan incelemenin başarısına bağlıdır.

Milli Eğitim Sistemine yönelik her türlü gelişmenin tabanını oluşturan bilimsel

inceleme faaliyetleri vazgeçilmez görevlerdir. Teftişin bu süreçte göstereceği başarı

eğitimde gelişmenin de anahtarıdır (Cengiz, 1992; Taymaz, 1997). Müfettişlerin inceleme

görevi teftiş edilen kurum, birey, olay ve olguları olabildiğince ayrıntılı bir şekilde

betimlemeyi amaçlayan bir etkinlik olarak tanımlanabilir (Şenyüz, 2006).

d1-İlköğretim müfettişlerinin inceleme ile ilgili görevleri (Milli Eğitim Bakanlığı

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999);

1) Başkanlıkça verilen veya teftiş sırasında karşılaşılan konularla ilgili inceleme yapmak,

2) Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gerekçelerine ilişkin ihtiyaçları

belirleyerek başkanlığa bildirmek,

3) Okul ve kurumların açılma ve kapatılmalarına ilişkin inceleme raporu düzenlemek,

4) Okul ve kurumlardaki teftiş sistemi, eğitim ve öğretim yöntemleri, teftiş ve

değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar

yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin kurul gündemine alınma isteğini başkanlığa

bildirmek,

5) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında

karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek,

6) Okul ve kurumlarda özel eğitime yönelik uygulamaları mevzuatı çerçevesinde

incelemek ve başkanlığa bilgi vermek,
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Müfettişler, inceleme görevlerini yerine getirdikleri zaman eğitim sistemine

ilişkin bütün problem alanları doğru bir şekilde belirlenir ve bu problemlerin çözümü için

gerekli olan gerçek teşhisler konulabilir. Bu görevin yerine getirilmesi ayrıca değiştirilmesi

ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesini sağlar.

e-Araştırma

Araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, planlı ve sistemli

olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor

edilmesi sürecidir (Karasar, 1995). Eğitim müfettişlerinin görevlerinden birisi de eğitimle

ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmaktır (Başar, 2000). Okul yöneticilerine ve

öğretmenlere kaynaklık yapabilmeleri için, müfettişler eğitim alanındaki gelişmeleri

sürekli olarak takip etmek durumundadırlar. Araştırma rolü kapsamında müfettişlerden

beklenen en önemli davranışlar, öğrencinin eğitim gereksinmesi ile mevcut programın

karşılaştırılmasına dayalı olarak geliştirilmesi gereken alanları saptamak, eğitim ve

öğretimde verimliliğin artırılması, sürekli olarak geliştirme sağlanması için gerekli

araştırmalar yapmak ve sonuçlarından yararlanmaktır. Ayrıca müfettişlerden kişi ve

grupların istek, gereksinme ve dileklerini saptamaları, değerlendirmeleri ve üst makamlara

sunmaları, okuldaki eğitime ilişkin olarak çevrede yapılan eleştirilerin nedenlerini

araştırmaları ve değerlendirmeleri beklenir. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer

personelin gelişimlerini değerlendirerek mesleki rehberliğe olan gereksinmeyi saptamak ve

amaçlardan sapmalar varsa nedenlerini inceleyerek düzeltme yollarını aramak da

müfettişin araştırma rolü kapsamındadır (Atay, 1995).
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İlköğretim müfettişlerinin araştırma ile ilgili görevleri şunlardır (Milli Eğitim Bakanlığı

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999);

1) Görev alanlarındaki okul/kurumların eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilerle ilgili

ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapmak,

2) Okul/ kurum personelinin yeterlik ve verimliliklerini araştırmak,

3) Bölgesinde okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebeplerini araştırmak,

4) Eğitim sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve eğitimin niteliğini

artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik araştırma yapmak,

5) Okul ve çevre ilişkisini güçlendirmek amacıyla araştırma yapmak,

6) Görev alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla başkanlıkça verilen diğer konularda araştırma

yapmak.

Müfettişler, araştırma görevlerini yerine getirdikleri zaman eğitim sistemini oluşturan

bütün alt sistemler hakkında bilimsel bulgular elde edilebilir. Araştırma görevinin doğru ve

etkin bir şekilde yerine getirilmesiyle eğitimde sürekli gelişim için gerekli veriler elde

edilebilir. Hatta Türkiye’deki eğitim sistemine ilişkin bulgular başka ülkelerin eğitim

sistemlerine ilişkin bulgularla kıyaslanarak (benchmarking) eğitim sisteminin gelişimi için

gerekli önlemler alınabilir.

II.1.12. Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretimde Öğretmen Teftişi

Kurumlarda görevli öğretmenlerin başarı durumları, teftiş yapılarak belirlenir.

Öğretmenlerin teftişinde kurumun özelliğine göre "Öğretmen Teftiş Formu" kullanılır.

Öğretmen teftişi, Millî Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenledikleri

etkinliklerin süresini ve niteliğini gözlemlemek üzere; dershane, salon, laboratuar, atölye

ve işliklerde yapılır (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları

Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, 2001). Öğretmen teftişinde, eğitim kurumlarında

müfettişler tarafından yapılan değerlendirmede öğretmen davranışları göz önünde

bulundurulur. Bu davranışlar, dersliğin eğitim-öğretime hazırlık durumu, eğitim öğretim
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durumu, yönetim-çevre ilişkileri ve mesleki gelişim durumlarıdır (Yılmaz, 2007).

Öğretmen teftişinin amaçları şunlardır (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri

Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, 2001);

a) Eğitim öğretimdeki başarı derecesi hakkında bilgi edinmek,

b ) Öğretmenlerin olumlu davranışlarını belirlemek,

c) Görevini en iyi biçimde yapmaya özendirmek,

d) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak üzere rehberlik ve yardımda bulunmak,

e) Kurumda uyguladıkları öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmek,

f) Öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasında ve kullanmasında yardımcı olmak,

g) Öğrenci başarısının bilimsel yöntemler ile ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yardım

etmek,

h) Öğretmenlerin karşılaştığı sorunların çözümünde yol göstermek.

ı) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için aldığı önlemleri geliştirmek ve yönlendirmek,

i) Sınıf içi ve çevredeki eğitimsel liderliğini belirlemek

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesinde,

kurumlarda görevli sınıf ve ders öğretmenlerinin teftişinde göz önünde bulundurulacak

esaslar şu şekilde sıralanmıştır:

a) Teftiş, grupça yapılan plânlamaya uygun olarak yürütülür.

b) Teftişi yapılacak öğretmen ile teftişten önce görüşülür.

c) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sınıfa öğretmenle birlikte girer.

d) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı teftiş sırasında sınıfın bir üyesi gibi davranır.

e) Müfettiş veya müfettiş yardımcısı sınıftan öğretmenle birlikte çıkar.

f) Öğretmenin birden fazla dersi ve sınıfı varsa en az ikisindeki öğretimi gözlenir.

g) Teftişte çevre şart ve imkânları dikkate alınır.

h) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı, teftiş sonunda öğretmenle görüşür.

j) Teftiş sonunda yapılan değerlendirmeler kesin olarak belirlenir.

k) Teftiş sonunda zümre ve şube öğretmenleri ile ayrı ayrı veya birlikte toplantılar

düzenlenir.

l) Gözlenen davranışlarla ilgili olarak gerektiğinde öğretmen ve öğrencilere soru

sorulabilir, açıklama yapılabilir, bilgi ve belge istenebilir.

m) Sınıf ve branş öğretmenleri ile aday öğretmenlerin en az iki ders saati teftişi esastır

(Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve

Teftiş Yönergesi, 2001).
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II.1.13 Öğretmen Teftişine İlişkin Problemler

Öğretmen teftişi teftişin genel problemlerinden etkilenmektedir. Bunun nedeni

teftişin işlevlerinin bütünleşik bir sistem oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Sergiovanni

(1971), teftiş alanında öğretmen teftişini de etkileyen aşağıdaki sorunların olduğunu ifade

etmiştir:

1-Bilgi patlaması: Bilginin sınırları hızlı bir şekilde genişlemektedir. Okullardaki öğretim

programlarının genişlemesi bu eğilimi yansıtmaktadır. Avrupa Birliği’nde yapısalcı

yaklaşıma dayalı öğretim programına geçilmiştir. Bu öğretim programı aynı zamanda

bilişim teknolojilerinin öğretime entegre edilmesini ve teknoloji okuryazarlığının

kazanımını da ön plana çıkarmaktadır. Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde Türkiye

eğitim sistemini Avrupa Birliği eğitim sistemi ile aynı hale getirmeye çalışmaktadır

(Serbest, 2003). Bundan dolayı ülkemiz de çağın gerekliliklerini karşılayacak şekilde

yapısalcı yaklaşıma dayalı bir öğretim programı geliştirilmiştir. Hızla meydana gelen bu

değişimlere öğretmenlerin uyumunu sağlamak için her şeyden önce müfettişlerin bu

değişime ve bilgi patlamasına uyum sağlaması gerekir. Müfettişlerin değişime direnen

öğretmenleri de yeni sürece sorunsuz bir şekilde adapte etmesi gerekir. Ancak ilköğretim

müfettişlerinin bu değişime ne kadar hazır olduğu ve öğretmenlere bu konuda ne kadar

yardım ettikleri bir tartışma konusudur.

2-Bireysel uzmanlaşma: Öğretmenlerin profesyonel ve akademik eğitim, ilgi ve

performans açısından sofistike ve gelişmiş bir uzmanlığı bulunmaktadır. Öğretmenlerin

üniversiteden aldıkları eğitim onları alanında uzman ve profesyonel hale getirmektedir

(Hanson, 2003). Müfettişlerin bu öğretmenlerden daha fazla uzmanlığa yönelik eğitim
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almamaları ve ilköğretimdeki her öğretmeni kendi branşından olan bir müfettişin,

denetlememesi teftişin verimliliğini azaltmaktadır.

3-Örgütsel dönüşüm: Birçok okul açısından mekanik (bürokratik) örgüt yapılarından

organik (profesyonel) olarak adlandırılan örgüt yapılarına doğru bir yöneliş bulunmaktadır

(Morgan, 1998). Teftiş mekanik örgüt yapılarının ayrılmaz bir parçası iken organik

örgütlerde teftişin nasıl bir işlevi olması gerektiği konusunda kesin bir görüş birliği söz

konusu değildir. Organik örgütler için teftiş alt sisteminin revize edilmesi gerekir.

4-Uzmanlık-Yetki İkilemi: Okullarda karar verme hakkı ile bir şeyi yapabilme uzmanlığı

arasındaki ayrım giderek artmaktadır. Bu ikilem hiyerarşiden kaynaklanan yetki ile

uzmanlıktan kaynaklanan yetkiyi karşı karşıya getirmiştir. Okullarda uzmanlıktan

kaynaklanan yetki giderek artmaktadır. Ayrıca, bürokratik özellikler taşıyan okullarda

profesyonel nitelik taşıyan kişiler olan öğretmenler bulunmaktadır. Bu da bir çelişki

oluşturmaktadır (Hanson, 2003).

5-Yenilik Hareketleri: Eğitim alanında program değişimi ve teknolojik yenilikler gibi

birçok değişim ve yenilik olmaktadır (Sergiovanni, 1971).

6-Okuldaki Bireylerin Farklı Beklentileri: Okuldaki öğretmen, öğrenci ve diğer

görevlilerin kendi kendilerini ve çalışma çevrelerini kontrol etme isteği giderek artmaktadır

(Sergiovanni, 1971).

Olivia ve Pawlas (2001) ise öğretmen teftişi ile ilgili problemleri şu şekilde açıklamıştır:

1-Öğretmenler kullanılmakta olan denetim sürecini samimi bir şekilde

benimsememektedir. Öğretmenler teftiş edilecekleri becerilere ilişkin, teftişi kimin

yapacağına ilişkin, teftişin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ve sonuçlardan ne gibi fayda

elde edileceğine ilişkin geçerli sorular sormaktadır ve verilen yanıtları da sorgulamaktadır

(Olivia, ve Pawlas, 2001).
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2- Birçok öğretmen bazen doğru bazen de yanlış bir şekilde kendilerini müfettişlerden daha

yetenekli görmektedir veya müfettişin kendilerine verecek değerli hiçbir bilgisi ve becerisi

olmadığı düşüncesindedirler. Birçok öğretmen müfettişleri umursamamaktadır, onların

yardımlarını istememeyi tercih etmektedir ve onlarla çalışma fırsatlarından kaçınmaktadır

 (Olivia, ve Pawlas, 2001).

3- Teftiş alanının rol, işlev ve verimliliği hakkındaki belirsizlik teftişe yönelik olumsuz

veya düşmanımsı tavırlara neden olmaktadır (Olivia, ve Pawlas, 2001).

4-Teftiş, öğretim ve yönetimle birlikte eğitim girişiminin bir alt sistemi olduğu için teftişte

karmakarışık hale gelmiş çok sayıda problem bulunmaktadır. Müfettişin rolü belirsiz bir

şekilde çizildiği için diğer alt sistemlere kıyasla teftiş daha çok problemlerle

karşılaşmaktadır. Öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, yöneticilerin davranış sistemleri ve

rolleri müfettişlerin rollerine kıyasla daha belirgindir ve açıktır. Sınırları daha iyi

çizilmiştir ve daha belirgindir (Olivia, ve Pawlas, 2001). Aşağıda müfettiş davranış

sisteminin ilişki halinde bulunduğu sistemleri gösteren bir tablo verilmiştir.

Şekil-6: Dört Davranış Sistemi Arasındaki İlişki

(Olivia, ve Pawlas, 2001)
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Yukarıdaki dört sistem birbiriyle ilişki içerisindedir. Denetim sisteminin aralıklı

çizgilerle belirtilmiş olmasının nedeni onun sınırlarının diğer üç alt sisteme oranla daha

belirsiz olmasıdır. Denetimin sınırlarının belirsizliği bazı problemler yaratmaktadır.

5- Bazı öğretmenler eski öğretim yöntemlerinin (örneğin konu merkezli veya öğretmen

merkezli öğretim yöntemlerinin) yeni öğretim yöntemlerinden (öğrenci merkezli öğretim

yöntemlerinden) daha iyi olduğunu düşünür. Bu öğretmenlerde geleneksel öğretim

yöntemleri gelenekselleşmiştir ve bu öğretmenler değişime direnirler.

6-Öğretimde yetersiz olan bazı öğretmenler uzun yıllar önce üniversitede öğrendikleri

öğretim yöntemlerini (örneğin, davranışsal ve edimsel yaklaşıma dayalı yöntemleri)

savunurlar ve müfettişin yardımını almayı reddederler. Kusuru kendilerinde aramak yerine

öğrencilerde, yönetimde ve diğer çevresel faktörlerde ararlar. Ceza alma ihtimali olasılığı

varsa, hiçbir öğretmen kişisel yetersizliklerini müfettişe söylemek istemez.

7- İlköğretimde görevli öğretmenlerin uzman müfettiş ihtiyacı giderek artmaktadır.

Matematik, fen ve okuma programları bu programların en son tekniğiyle eğitilmemiş

öğretmenler ve genel müfettişler (generalist) ya da belirli bir alanda uzmanlaşmamış

öğretmenler için problemler oluşturmaktadır. Üstün zekalı çocuklara öğretim yapma,

yabancı dilleri öğretme uzmanlaşmış teftiş için ihtiyaç oluşturmaktadır. Genel müfettişler

amaç yazma, uygun metotları seçme ve belirli alanlardaki sonuçları değerlendirme

konularında öğretmenlere uygulamaya yönelik yeterli düzeyde bilgi verememektedir.

Genel müfettişler daha genel olan program aşamalarında daha etkili bir şekilde çalışabilir.

Ancak bu müfettişler okul programının bazı önemli alanlarında öğretmenlere daha az

yardım edebilirler. Okul sistemleri öğretim programının daha yeni programları ve

örüntülerine doğru hareket ettiğinde belirli bir alanda uzmanlaşmış müfettişler için ihtiyaç

giderek artmaktadır. Konular ve metotlar o kadar çabuk değişmektedir ki hiçbir genel
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müfettiş bütün alanlardaki değişikliklerle başa çıkamamaktadır. Bundan dolayı, okullar

genel müfettişlerin bilgisine sahip özel alan müfettişlerine ihtiyaç duymaktadır. Özel alan

müfettişinin etkili öğretim prensiplerini çok iyi bilmesi gerekir. Bu müfettiş öğretmenlik

deneyimine sahip olmalıdır. Genel müfettiş kadar uygun öğrenme ortamlarını

belirleyebilmelidir. Öğretmenlerin öğrenciyle iyi ilişki kurması gerektiğini bilmelidir. İyi

disiplin, değerlendirme ve rehberlik prensiplerini bilmelidir.

8- Bazı öğretmenler sınıflarını kendi bölgesel alanları olarak görürler, yöneticilerin,

müfettişlerin ve halkın bu alana girmesi haksız bir müdahale olarak görülür. Akademik

özgürlük öğretmenin performansını haklı çıkarmak için bir gerekçe olarak kabul edilir.

Bazı öğretmenler öğretmen istihdamı için yapılan mülakatı ya da sınavı geçtiklerinde,

uygun öğretim evraklarına sahip olduklarında ve yöneticilerce kiralandıklarında

göstermeleri gereken bütün becerileri gösterdiklerini düşünürler. Eğer mesleki

becerilerinin istenilenden daha az olduğu ortaya çıkarsa onlar bu durumu yöneticinin

problemi olarak görürler (Olivia, ve Pawlas, 2001).

9-Öğretmenler kendilerini denetleyen görevlilerin kendilerini bütün bir eğitim öğretim yılı

boyunca sadece günde bir kez bir derste denetlediklerini belirtmiştir. Bazı öğretmenler ise

bir derste sadece 10 dakika denetim geçirdiklerini belirtmektedir. Bazı öğretmenler ise

hiçbir denetim geçirmediklerini belirtmektedir (Olivia, ve Pawlas, 2001).

10-Denetleyiciler genellikle öğretmen yetersiz de olsa denetimde yüksek notlar

vermektedir. Bunun nedeni düşük notlar verdiğinde örneğin bir öğretmene yetersiz

dediğinde bunu kanıtlamak için delillere ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır (Olivia,

ve Pawlas, 2001).

11-Öğretmenler genellikle teftiş ve teftiş sonrası yapılan değerlendirmelerin güvenirliği

konusunda kaygı duymaktadır. Özellikle bir müfettişin performansını yüksek olarak
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değerlendirdiği bir öğretmenin performansını başka bir müfettiş düşük olarak

değerlendirmektedir (Olivia, ve Pawlas, 2001).

12-Denetim sonrası geribildirim eksikliği de karşılaşılan bir diğer problemdir. Denetim

sonrası görüşme için gerekli zaman ayrılmalıdır (Olivia, ve Pawlas, 2001).

Randall’a (1992) göre teftişte aşağıdaki problemler söz konusudur;

1-Ciddi zaman sınırlılıkları,

2-Yönetimin destek eksikliği,

3-Deneyimli öğretmenlerin rutinlerinden vazgeçmek istememesi,

4-Müfettişlere ilişkin oluşturulan basmakalıp yargılar,

5-Teftiş uygulamalarının statik doğası,

7-Teftiş rollerinin karmaşık tanımları,

8-Teoriyi pratiğe dönüştürmede kapsamlı model eksikliği.

Acheson ve Gall’ e göre (1997) geleneksel teftiş hoşnutsuzluklara neden olduğu

için öğretmenler müfettişle etkileşimden sakınır veya bu etkileşim en aza indirilir.

Maalesef, bu uygulama bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Müfettiş

genellikle sınıfta olup biteni gözlemek için sınıf öğretmenine haber vermeksizin gelir.

Öğretmen müfettişin neyi gözleyeceği ve değerlendireceği bilgisine sahip değildir.

Bununla birlikte müfettiş neyi gözleyeceğini ve değerlendireceğini genellikle önceden

planlamaz. Sonuç olarak müfettişin elde ettiği öğretmen teftişindeki gözlem verileri

sistematik olmamaktadır ve bu veriler oldukça sübjektif ve belirsizdir. Öğretmen teftişi

sonrası takip edilen süreç öğretmenlerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmamaktadır.

Müfettiş rutin bir şekilde teftişe ilişkin kontrol listesini doldurur ve öğretmen performansı

üzerine değerlendirme raporu yazar. Bu değerlendirme raporu öğretmenin terfi ve

mesleğinin devamını sağlamada önemli olduğu halde öğretmen genellikle raporda
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kullanılan gözlem ve değerlendirme kriterleri hakkında müfettişle görüşme fırsatı

bulamamaktadır (Acheson ve Gall, 1997).

Phillips (1985) ise teftişle ilgili problemlerin aşağıdaki nedenlerden kaynaklandığını

belirtmektedir;

1-Uygun olmayan müfettiş seçim yöntemleri: Yetersiz teftiş sorunu ve diğer teftiş

problemleri müfettiş seçiminde uygun yöntemlerin kullanılmamasından

kaynaklanmaktadır. Seçimler teknik beceri, önceki deneyim ve tutuma dayalı olarak

yapılmalıdır. Bütün bunlar önemli bir faktördür. Pennsylvania Üniversitesinin çalışmaları

göstermektedir ki çoğu örgüt teftiş görevlerine yanlış bireyleri atamaktadır. Teftiş alanında,

müfettişleri seçme konusunda objektif kriter eksikliği bulunmaktadır.

2-Yetersiz Eğitim Görme ve Yetersiz Eğitim Programları: Bu alandaki önemli bir sorun da

müfettişlere sağlanan eğitim ile ilgilidir. Genellikle önemsenmeyen bir alan terfiden sonra

alınan eğitimdir. Genellikle örgütler müfettişlerin yetişmesini şansa bırakır ve verimli

olmak için becerileri elde edeceğini umut eder. Bu ise müfettişlerin yeterlik sorunun ortaya

çıkarır.

3-Verimli Olmayan Performans Sistemi: Yöneticiler amaçlar ve hedefler belirler. Ancak

müfettişler için geliştirilen hedefler bazı zayıflıklara sahiptir:

Bu hedefler;

a-birçok durumda spesifiklik yönünden eksiktir.

b-müfettişlerin bireysel ihtiyaçlarına uygun değildir.

c-gerçekçi değildir, müfettiş tarafından başarılması mümkün değildir.

d-müfettişin sorumluluk alanının dışındadır.

e-bu hedefleri geliştirmede müfettişlerden çok az bir girdi vardır ya da hiç girdi söz konusu

değildir.
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4-Yetersiz iletişim: İletişim herhangi bir örgütün sinir sistemidir. Sistemdeki iletişim

bozukluğu örgütteki problemlerin çoğunun nedeni olabilir. Kararları temellendirecek

bilgilere ulaşılamadığı zaman müfettişin verimliliği bozulur. Yönetim, çalışma birimlerinin

tutumlarını, hislerini ve problemlerini müfettişlerden öğrenir. Ayrıca yönetici örgütün

planlarını ve amaçlarını müfettişler aracılığıyla çalışanlara aktarır. Ancak müfettişler

birçok örgütte çalışanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak için hazırlıksızdır.

5-Karar verme yetkisi eksikliği: Çoğunlukla müfettişlerin yetkileri ve uygulamaları

kanunlarla belirlenir. Müfettişler kendilerine işe başlarken verilen kurallara göre hareket

etmek zorundadır. Bundan dolayı belirli bir problemin çözümünde durumsallık

yaklaşımından yararlanmak yerine standartlara göre hareket etmek durumundadırlar.

Learmonth (2000) öğretmenlerin teftişe yönelik aşağıdaki bakış açısının da

denetimi olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir:

1-Müfettişler öğretmenlerin performanslarının olumsuz yönlerini bulmaya düşkündürler

2-Teftiş anormal bir durumdur, dersin olağan örüntüsü görülmez, sonuç ise yüzeyselliktir

3-Okul gelişimi için yapısalcı bir şekilde kullanılabilecek öğretmenin zamanın çoğu ve

enerjisi teftişe hazırlıkta kullanılır.

4-Müfettişler sempatik değildir. Müfettişler yeterli niteliklere sahip değildir ve onların

vardıkları hükümler adil değildir.

5-Ders gözleminin geribildirimi sınırlıdır veya yoktur.

Bir müfettişe mesleğini neyin zor yaptığı sorulduğunda müfettişlerin

öğretmenlerle ilişkilerinin kendilerinin en büyük problemi olduğunu söylemeleri

muhtemeldir. Bir başka deyişle müfettişler için önemli sorun alanı öğretmenlerle verimli

çalışma ilişkilerinin kurulmasını engelleyen problemlerdir. Verimli çalışma ilişkilerinin

kurulması müfettişler için önemlidir. Öğretmenler teftiş edilmeye karşı bir savunma ve
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kaygı duygusu geliştirmektedir. Bundan dolayı da teftişi potansiyel bir tehlike alanı olarak

görmektedir.  Öğretmenler müfettişlerin hedeflediklerinin ve istediklerinin zıddı olacak

şekilde müfettişlerin önerilerine ve gözlemlerine tepki göstermektedir (Blumberg, 1980).

Bir başka deyişle öğretmenler kendilerine nasıl öğretileceğini söylemeye çalışan

müfettişlere karşı olumsuz hatta düşmanca tavırlar geliştirmektedir. Okulda teftiş adı

altında yapılan şeyin çoğu (müfettişle öğretmen arasında gerçekleşen işler) öğretmenlere

göre boşa geçen zaman olarak nitelendirilmektedir. Öğretmenlerin denetim hakkında

verdiği en iyi değerlendirme “zararlı değil” şeklindedir. Grup olarak öğretmenler ve

müfettişler arasındaki ilişkinin niteliği soğuk savaş olarak tanımlanmaktadır (Blumberg,

1980).

Öğretmenlerin müfettişlere yönelik önemli şikâyetleri bulunmaktadır. Bu şikayetler

Blumberg’e (1980) göre şunları kapsamaktadır:

1-Müfettişler sınıfta olup bitenleri anlamamaktadır. Birçok öğretmeni eylem halinde

görürken müfettişlerin kendileri herhangi bir eylemde bulunmamaktadır ve bundan dolayı

da devam etmekte olan durumu anlamamaktadır. Onların anlama eksikliği öğretmenlerle

gerçek iletişimini ve onların yardımcı olmalarını engeller.

2-Müfettişlerden öğretmenlere aktarılanların çoğu öğretmen tarafından prosedüre ilişkin

önemsiz şeyler olarak algılanmaktadır. Öğretim problemleri ile ilgili bir ilgilenme olarak

algılanmamaktadır. Öğretmen sınıfın perdelerinin ütülü olup olmaması ile öğretim ve

öğrenme süreci arasında bir ilişki kurmakta zorlanmaktadır. Yeni bir ders planı dosyası

sahibi olmak önemli olduğu halde bunun sınıfta gerçekleşen öğretme-öğrenme sürecinin

doğası ile ilişkisi öğretmen için çok fazla bir anlam ifade etmeyebilmektedir.
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3-Öğretmenler müfettişlerin kendilerinden uzak durmalarında bir tür güvensizlik duygusu

hissetmektedir. Buradan çıkarılan sonuç şudur: Müfettişler rollerinde kendilerini rahat

hissetmemektedir ve kendilerine güvenmemektedir.

4-Bütün teftiş süreci ciddi bir şekilde ele alınmamaktadır. Öğretmenler hakkında teftiş

formlarının doldurulması ve bu formların öğretmen dosyasına koyulmasının dışında bir şey

yapılmaması öğretmenlerin teftiş sürecine verdikleri değeri azaltmaktadır.

5-Bazı öğretmenler müfettişlerin demokratik bir oyun oynadığını düşünmektedir. Bir

yandan müfettişlerin öğretmenlerin kendi gelişimine ve problemleri yaratıcı bir şekilde

çözmelerine ilgi duyuyormuş gibi görünürken diğer yandan problemlerin yaratıcı

çözümünü müfettişlerin kendisi ortaya koymaktadır.

6-Teftişte bir yüzeysellik söz konusudur. Bütün bir süreç bir oyunu andırmaktadır.

Öğretmen gözleneceğini ve değerlendirileceğini bilir. O öğrencilerine bu durumu söyler.

Müfettiş iyi bir ders izler. Öğretmen istediğini alır ve müfettiş de istediğini alır. Sonuçta

oyun biter ve gerçekte hiçbir şey olmaz.

Müfettişlerin de öğretmen teftişine ilişkin önemli sorunları bulunmaktadır.

Blumberg (1980) bu sorunları şu şekilde sıralamaktadır:

1-Okul örgütlerinin bürokrasisi müfettişlerin sınıf problemleri ile ilgilenmelerinde

müfettişleri engelleyen ve hayal kırıklığına uğratan bir etkiye sahiptir. Müfettişlerin

örgütlerin üst seviyesindeki kararları etkileme yetkisine sahip olması öğretmenlerin

müfettişlere bakış açısını etkilemektedir. Müfettiş üst seviyedeki kararların alınmasında

etkili ise öğretmenler müfettişe daha olumlu bakmaktadır. Ancak genellikle müfettişlerin

böyle bir yetkisi yoktur.

2-Öğretmenin müfettişe aşırı bağımlılığı da problem yaratmaktadır. Böyle bir aşırı bağlılık

müfettişin rolünü görme şekli ile çelişir. Müfettiş kendisini öğretmenin öğretimle ilgili
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problemini çözmesine yardım etmeye istekli ve becerikli olarak görmektedir. Ancak

öğretmenler çoğunlukla problem çözme yerine doğrudan müfettişin cevabı ve çözümü

vermesini istemektedir.

3-Öğretmen müfettişin yardım etmek için geleceğini, müfettiş ise öğretmenin gelip yardım

isteyeceğini düşünür fakat genellikle bir iletişim gerçekleşmez. Çünkü her iki tarafta karşı

taraftan ilk adımı bekler. İkisinden birisi risk almadıkça iletişim olmaz.

4-Yaşlı öğretmenlerle çalışma konusunda müfettişler çok sayıda kaygı ifade etmektedir

(Özellikle de 10 yıl ve üstünde öğretmenlik yapanlarla). Müfettişlere göre bu öğretmenler

yılarca aynı konuları aynı metotlar, prosedürler ve kurallarla anlatmaktadır.

Türkiye’de de teftiş alanında önemli problemler bulunmaktadır. Milli Eğitimin

içinde bulunduğu duruma bakıldığında eğitim-öğretim kurumlarında yapılan teftişin

amacına ulaşmadığı görülmektedir. Milli Eğitimde yapılan teftişlerin amacına

ulaşamamasının başlıca nedenlerini Tekışık (1985) şu şekilde açıklamaktadır:

1-İlköğretim müfettişleriyle ilgili mevzuatta teftişin amaç, ilke ve teknikleri çağdaş teftiş

anlayışına göre açık olarak tespit edilmemiştir.

2-Teftiş teşkilatı eğitim sistemimizi gereği gibi denetleyecek bir yapıya sahip değildir.

3-Müfettişlerin iş hacmi çok fazla sayıları ise çok azdır.

4-Teftiş gibi çok önemli bir görevin yetki ve sorumluluğunu taşıyan müfettişlerin seçimine

gereken önem verilmemekte, bunların hizmet öncesinde ve işbaşında gereği gibi

yetiştirilmesi sağlanamamaktadır.

5-Teftiş teşkilatında bina, araç ve gereç yetersizliği vardır. Bu durum teftişin hızını,

sürekliliğini ve verimini olumsuz yönde etkilemektedir.

6-İlgili mevzuatta müfettişlerin görevleri teftiş, gözetim, araştırma, inceleme,

değerlendirme, iş başında yetiştirme ve soruşturma olarak belirlenmişse de uygulamada
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müfettişlerin zamanının önemli bir bölümünü soruşturmalar almaktadır. Bu yüzden

müfettişler diğer görevlerini yapmaya zaman bulamamaktadır.

7-Müfettişlerin önerileri Bakanlık ve diğer yönetim kademeleri tarafından gereği gibi

uygulanmamaktadır.

8-Müfettişlik görevi cazip ve güvenceli hale getirilmemektedir.

9-Hizmet içinde yetiştirme, değerlendirme ve rehberlik görevleri ile soruşturmanın aynı

kişi tarafından yapılması hizmet içinde yetiştirmeyi ve rehberliği engellemektedir.

Bozkurt ve Karabıyık (1999) ise teftişle ilgili şu problemlerin varlığından söz
etmektedir;

1-Kurumların amaçları açık, somut, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir nitelikleri ile tespit

edilmiş olmadığı gibi teftişin amaçlarının da belirsiz olması,

2-Teftişle ilgili mevzuatın dağınık, kimi hallerde yetersiz olması, sık sık değişmesi ve teftiş

elemanlarına zamanında iletilmemiş olması,

3-Teftiş biriminin kurumda diğer birimlerle, diğer kurumların teftiş birimleriyle aralarında

iletişim, eşgüdüm ve işbirliğinin yeterli olmaması,

4-Teftiş elemanları üzerinde özellikle iktidar değişiklikleri sırasında politik baskıların

artması,

5-Teftiş elemanlarının özel amaçlarla yönlendirilmeye çalışılması. Bu elemanlara kimi kez

sözlü talimatlar verilmeye çalışılması,

6-Teftiş hizmetlerinin geçmişle sınırlı kalması, geleceğe dönük olmaması. Alanla ilgili

yenilik ve değişimlerin teftiş elemanlarına zamanında ulaştırılmaması,

7-Teftişte yöntem ve araçların geliştirilmemiş, teftiş kılavuzlarının hazırlanmamış olması

ve teftiş sonuçlarının puanlarla değerlendirilmesinde uç değerlendirmelerden kaçınılması,

8-Teftiş elemanlarının görev alanlarının çok ve çeşitli olmasına karşın, sayılarının yetersiz

olmasından hizmet yükü ile dolu olmaları,
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9-Teftiş elemanlarının yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmeleri, inceleme-araştırma yapma,

dil öğrenme ve kendini geliştirme olanaklarının sınırlı olması. Yenilikleri ve gelişmeleri

kapsayan bir yayın olmaması,

10-Teftiş hizmetleri içinde inceleme ve soruşturma hizmetlerinin rehberlik ve işbaşında

yetiştirme ile çelişir olması,

11-Okullara yeterliliği olmayan personelin atanmış olması,

12-Bayan teftiş elemanlarının sayısını yetersiz olması,

13-Teftiş elemanlarının kendi uzmanlık alanı dışındaki alanlarda teftiş yapması,

14-Teftiş edilen öğretmen ve yöneticilerin müfettişle işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve

sorunlarını müfettişe samimi olarak açmamaları ve teftişe soğuk bakmaları (Engin, 2006),

15-Teftiş sonunda verilen raporların yöneticiler tarafından gerektiği şekilde

değerlendirilmemesi (Engin, 2006),

16-Değerlendirme kriterlerinin soyut olmasının ve objektiflik derecelerinin az olmasının

objektif değerlendirme yapmayı güçleştirmesi (Arabacı, 1995),

17-İlköğretim müfettişlerinin il düzeyinde görevli olmaları, kendileri ile teftiş ettikleri

yönetici ve öğretmen arasında istenmese bile informal ilişkileri arttırıcı bir etken

oluşturması. Bu durumun ise hizmetin tarafsızlığını ve bağımsızlığını olumsuz biçimde

etkilemesi, denetim elemanlarının yerelleşmesine, teftişin etkisinin azalmasına yol açması

(Bozkurt ve Karabıyık, 2003),

18-İlköğretim müfettişlerinin profesyonel gelişimleri ile ilgili olarak çalıştıkları örgütün

teftişteki yeni gelişmeleri takip edebilmeleri için hiçbir imkan sağlamadığını, görevlerini

daha iyi yapabilmek için çalıştıkları örgütün teftişin geliştirilmesi konusunda hiç çaba sarf

etmediğini, az derecede hizmetiçi eğitim almakta olduklarını ifade etmesi (Terzi, 1996),
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19- Öğretmenlerin müfettişlerin sınıfa 10-15 dakika ve en fazla bir saat geldiğini söylemesi

Öğretmenlerin bu kadar kısa sürede değerlendirme yapılabileceğine inanmaması (Akbaba

1993),

20- Öğretmenlerin var olan standart değerlendirme sistemini anlamaması. Öğretmenlerin

her denetmenin farklı kriterler uyguladığını söylemesi (Akbaba 1993),

21- Öğretmenlerin müfettişlerin sınıfa önyargı ile geldiğini düşünmeleri. Bunun nedenin

ise müfettişlerin sınıfa gelmeden önce müdürden bilgi aldıklarını düşünmeleri (Akbaba

1993),

22-Öğretmenlerin müfettişlerin öğrencilerin sosyoekonomik seviyesi gibi çevresel koşuları

dikkate almadığını düşünmesi (Akbaba 1993).

Yukarıda alanyazında yurtiçinde ve yurtdışında öğretmen teftişinde karşılaşılan

problemlere yer verildi. Bu problemler karşılaştırıldığı zaman yurtiçinde ve yurt dışında

öğretmen teftişine ilişkin ortak sorunların olduğu görülmektedir. Bu sorunları şunlardır:

1-Müfettişler meydana gelen bilgi patlaması ve değişimlere ayak uydurmakta

zorlanmaktadır.

2-Öğretmenlerin alanlarında oldukça bilgili birer profesyonel olmaları ve üniversite

mezunu olmaları onları teftiş eden personelin daha fazla eğitim almasını zorunlu

kılmaktadır. Ancak teftiş hizmetleri genellikle öğretmenlerle aynı düzeyde eğitim almış

personel tarafından yürütülmektedir.

3-Eğitim örgütleri tüm dünyada bilgi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda dönüşüm

göstermektedir. Bu örgütlerde bürokratik örgüt yapıları yerini profesyonel örgüt yapılarına

bırakmaktadır. Profesyonel örgüt yapıları için öğretmen teftişini yürütecek denetim

elemanlarının görevlerinde bir belirsizlik söz konusudur.
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4-Öğretmenler kullanılmakta olan denetim sürecini samimi bir şekilde

benimsememektedir.

5-Birçok öğretmen bazen doğru bazen de yanlış bir şekilde kendilerini müfettişlerden daha

yetenekli görmektedir veya müfettişin kendilerine verecek değerli hiçbir bilgisi ve becerisi

olmadığı düşüncesindedirler.

6-Teftiş alanının rol, işlev ve verimliliği hakkındaki belirsizlik teftişe yönelik olumsuz

veya düşmanımsı tavırlara neden olmaktadır.

7-Bazı öğretmenler değişime direnmektedir.

8-Yeni öğretim programlarına ilişkin denetimler genel müfettişler tarafından

karşılanamamaktadır. Bu programlar belirli bir alanda uzmanlaşmış müfettişleri

gerektirmektedir.

9-Öğretmenler müfettişlerin denetim sayısını ve süresini az bulmaktadır.

10- Öğretmenler genellikle teftiş ve teftiş sonrası yapılan değerlendirmelerin güvenirliği

konusunda kaygı duymaktadır.

11- Denetim sonrası geribildirim eksikliği de karşılaşılan bir diğer problemdir.

12- Teftiş alanında, müfettişleri seçme konusunda objektif kriter eksikliği bulunmaktadır.

13-Müfettişlerin aldıkları eğitim etkili bir denetim için yetersizdir.

14-Müfettişler karar verme yetkisine sahip üst düzey yöneticiler değildir. Sadece sistemin

işleyişini denetleyen elemanlarıdır.

15-Öğretmenler müfettişe ve denetime karşı genellikle olumsuz tutum geliştirmektedir.

Öğretmen teftişine ilişkin Türkiye’ye özgü problemler de bulunmaktadır. Bu problemler

şunlardır:

1-Teftiş teşkilatında bina, araç ve gereç yetersizliği vardır. Bu durum teftişin hızını,

sürekliliğini ve verimini olumsuz yönde etkilemektedir.



124

2-İlgili mevzuatta müfettişlerin görevleri teftiş, gözetim, araştırma, inceleme,

değerlendirme, iş başında yetiştirme ve soruşturma olarak belirlenmişse de uygulamada

müfettişlerin zamanının önemli bir bölümünü soruşturmalar almaktadır. Bu yüzden

müfettişler diğer görevlerini yapmaya zaman bulamamaktadır.

3-Hizmet içinde yetiştirme, değerlendirme ve rehberlik görevleri ile soruşturmanın aynı

kişi tarafından yapılması hizmet içinde yetiştirmeyi ve rehberliği engellemektedir.

4-Teftiş elemanları üzerinde özellikle iktidar değişiklikleri sırasında politik baskılar

artmaktadır.

5-Teftiş elemanlarının görev alanları çok ve çeşitlidir. Buna karşın sayıları yetersizdir.

Bundan dolayı bu elemanların hizmet yükü oldukça fazladır.

6-Teftiş elemanlarının yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmeleri, inceleme-araştırma yapma,

dil öğrenme ve kendini geliştirme olanaklarının sınırlıdır. Denetimle ile ilgili yenilikleri ve

gelişmeleri kapsayan bir yayınları yoktur.

7-İnceleme ve soruşturma hizmetleri rehberlik ve işbaşında yetiştirme ile çelişmektedir.

8-İlköğretim müfettişlerinin il düzeyinde görevli olmaları, kendileri ile teftiş ettikleri

yönetici ve öğretmen arasında istenmese bile informal ilişkileri arttırıcı bir etken

oluşturmaktadır. Bu da yerel etkilerin hizmetin tarafsızlığını ve bağımsızlığını olumsuz

biçimde etkilemekte, denetim elemanlarının yerelleşmesine, teftişin etkisinin azalmasına

yol açmaktadır.

II.1.14. Öğretmen Teftişinin Önemi

Her kurumun amacına ulaşabilmesi için sahip olduğu ve yararlanabileceği

kaynakları en iyi şekilde kullanması gerekir. Örgütün amaçlarına ulaşma derecesi bir
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bakıma kaynakları kullanabilme derecesine bağlıdır. Bu nedenle kurum çalışmalarının

sürekli olarak gözetim altında tutulması, kaynakların kullanılma durumlarının belirlenmesi

zorunludur. Teftiş sistemi her karmaşık örgütte vardır. Bu her bir örgütte yönetimsel

zorunluluktur. Teftişin, örgüt açısından zorunlu olması, örgütün kendi varlığını sürdürmeye

kararlı oluşunun doğal bir sonucudur. Bilindiği gibi her formal örgüt belirli bir amacı ya da

amaçlar bütününü gerçekleştirmek için kurulur. Bu nedenledir ki örgüt varoluş nedeni olan

amaçlarını gerçekleştirme derecesini sürekli olarak bilmek zorundadır. Bu da örgütün

girdilerinin, sürecin ve çıktıların planlı ve programlı olarak sürekli bir biçimde kontrol

edilmesi ve değerlendirilmesi ile olanaklıdır. Bu örgütsel olgu sürekli izleme,

değerlendirme ve geliştirme etkinliğini kapsayan teftişin önem ve zorunluluğunu

göstermektedir (Başaran,  Karabıyık, ve Bozkurt, 2001). Dolayısıyla teftiş, eğitim

örgütlerinin varlığını sürdürmesinde ve bu örgütlerin kendilerine verilmiş hedefleri

gerçekleştirmelerinde çok önemlidir.

 Eğitim kurumlarında teftişin en çok etkilediği en geniş kitle öğretmenlerdir.

Teftiş etkinliklerinin sonuçları genellikle olumludur ve verimlidir. Çünkü teftiş etkinlikleri

öğretmen motivasyonunu, güveni ve yaratıcılığı güçlendirir ve öğretmenin öğretim

performansını geliştirmesine yardım eder. Teftiş etkinlikleri motivasyonu geliştirir çünkü

öğretmenle tartışılan teftişe ilişkin öneriler gerçekçidir ve öğretmenin uygulama becerisine

dayanır. Bundan dolayı öğretmen eylemde bulunmak için motive olur. Öğretmenler motive

olduğunda onlar genellikle başarılıdır. Başarı ise öğretmenlerin çabalarını devam

ettirmelerini sağlar. Verilen görevler hakkında daha çok çalışmalarını ve daha yüksek

amaçlar için mücadele etmelerini sağlar. Teftiş süreci boyunca gelişen ilişkinin doğası

ortak saygı ve güven ikliminin oluşturulmasına neden olur. Öğretmenin denetimsel süreçle

bireysel deneyimi onun teftişi yardımcı olarak görmesini sağlar (Knoll, 1987). Öğretmen
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teftişi, örgüt amaçlarının ve öğretmen ihtiyaçlarının bütünleşmesini sağlar ve böylece

öğrenmenin gelişmesini sağlar (Glickman,  Gordon ve Ross-Gordon, 2004).

Değişim karşısında bütün öğretmenleri istenen seviyeye getirmek

gerekliliğinden dolayı teftiş hiçbir zaman eskimiş ve gereksiz bir meslek olmamıştır. Bütün

öğretmenler belirli bir mükemmellik seviyesine ulaşmadığı için teftiş ihtiyacı sürekli

olarak devam eder. Öğretmenlerin belirli bir mükemmellik seviyesine ulaşamamasının en

önemli nedenlerinden bir tanesi hizmet öncesi programların tam anlamıyla

profesyonelleşmiş öğretmenler yetiştirememesinden kaynaklanır. Normal bir öğretim

programı genel eğitimi, öğretim alanına yoğunlaşmayı ve profesyonel eğitimi içerir. Bilgi

alanlarının hepsindeki hızlı gelişme döneminde öğretmen adayları öğretmenlik yaparken

ihtiyaç duyacakları her şeyi üniversitede öğrenemezler. Aynı zamanda öğretim tekniklerini

de tamamen öğrenemezler. Üniversitede eğitim fakültesinde okuma sadece başlangıç

noktasını oluşturur. Birçok fakülte programında, öğretim programı ve öğretime yönelik

çalışma kuramsal bir kontekste gerçekleşmektedir. Üniversite öğrencileri öğrendikleri bu

bilgileri sınırlı bir stajyerlik programı ya da uygulama programı yoluyla

uygulayabilmektedir. Öğrenci öğretimi hizmet öncesi öğretmenine sadece bir öğretim tadı

vermektedir. Bu öğretim deneyimli ve denetleyen bir öğretmenin gözetiminde ve

yönetiminde sınırlı sürede yapılan bir öğretimdir. Öğretmen yetiştiren kurumların

yetiştirdikleri öğretmenlerde mükemmelliği garanti etmeleri mümkün değildir (Olivia, ve

Pawlas, 2001).

Sınırlı programa bireylerin ve öğretmen adaylarının kendi aralarındaki

farklılıklar da eklenmelidir. Öğretmenler kapasitelerini farklı hızlarda geliştirir. Bazı

öğretmenler sınıfa üniversitedeki stajyerlik deneyiminden dolayı kendine güvenerek ve iyi

bir eğitim alt yapısına sahip olarak girer. Diğerlerinin potansiyellerini geliştirmek için
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birkaç yıla ihtiyacı vardır. Bazıları ise maalesef hiçbir zaman iyi bir öğretmen olamaz.

Sonuç olarak denilebilir ki: Öğretmenler müfettişlerin yardımına ihtiyaç duyarlar çünkü

onlar öğretmen eğitim programları tarafından tam olarak hazırlanmamıştır. Çünkü

öğretmenlerin ihtiyaçlarında ve yeteneklerinde büyük bir farklılık söz konusudur.

Öğretmen teftişi ile eğitim sistemi öğretmenlerin sınıfta işlerini yapmakta

tamamen özgür olmadıklarını göstermektedir. Yönetmeliklerle sınırlamalar getirilmektedir.

Müfettiş öğretmenlerin bu sınırlamalar içinde çalışmalarına yardım eder. Öğretmenlerin

kanunlarla ve okul yönetimi tarafından yasaklanmış konuları öğretme hakkı yoktur.

Öğretmenlerin eğitim kurullarının kullanılmasını onaylamadığı kitapları kullanma hakkı

yoktur. Öğretmenin bir öğretim programını takip etmesi önemlidir. Bütün bunlar teftiş

sayesinde denetlenir. Öğretmen okulun istediği ve verdiği ders kitabının dışına çıkamaz,

öğrencilere başka kitaplar aldıramaz (Olivia, ve Pawlas, 2001).

Öğretmen teftişinin gerekliliğini ortaya koyan bir diğer neden ise değişimdir.

Değişim istenen ve kaçınılmaz bir şeydir. Okul programları ve öğretim metotları değişen

zamana ayak uydurmalıdır. Yeni öğretmenlerin mesleğe uyumunu sağlama ve deneyimli

öğretmenlerin etkili bir mentor olmalarında ve kendilerini yeniliğe adapte etmelerinde

müfettişlerin rolü çok önemlidir. Müfettişler aynı zamanda öğretmenlerin öğretime ilgi ve

istek duymalarını sağlamada da önemli bir göreve sahiptir. Öğretmenlerin çoğu öğretime

farklı amaçlarla girmektedir. Öğretmen teftişi farklı amaçlarla öğretmenlik yapan bu

öğretmenleri motive etmelidir. Bütün bu nedenlerden dolayı önemli ölçüde teftişe ihtiyaç

vardır (Olivia, ve Pawlas, 2001).

Sınıfta öğretilen konuların sıralanmasında bir iç tutarlılık olmalıdır. Öğretmen

bu tutarlılığı sağlar ve okulun amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunur. Öğretmen

teftişi ile müfettiş, okullarda, hangi materyallerin kullanıldığını, öğretmenlerin amaçlara
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uyup uymadığını denetler. Öğretmen teftişi öğretmenlerin amaçları tanımlamalarına ve

birlikte çalışmalarına yardım eder. Öğretmen teftişi ve onu gerçekleştiren müfettişler

programın doğası ve içeriğine karar vermede, okul örgüt örüntülerini ve öğretimi

kolaylaştırmak için öğrenme materyallerini seçmede ve bütün eğitim sürecini

değerlendirmede gereklidir. Öğretmen teftişi insan kaynaklarının, öğretmen çabasının ve

eğitime yapılan yatırımın etkili ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar ve bir öğretim

seviyesinden diğerine geçişteki süreklilik eksikliğinin olmasını engeller. Okula girişten

mezuniyete kadar bütün okul deneyimini çevreleyen dikkatli bir öğretim programı

zorunludur. Etkili bir teftiş programı bu çabayı başlatmak ve koordine etmek için

gereklidir. Öğretmen eğitim kurumu ya da eğitim fakültesi, öğretim becerilerini

göstermeye yönelik sınırlı bir temel bilgi ve uygulama sağlayarak öğretime giriş sağlar. Bu

beceriler öğretmen meslekte deneyim elde ettikçe gelişir. Öğretmenler süreç içerisinde

yeni öğretim yöntem ve becerileri geliştirebilirler. Müfettişin işlevi öğretmenlerin yeni

öğretim yaklaşımlarını bilmelerini sağlamak ve öğretimsel beceriler geliştirmelerini

sağlamaktır (Olivia, ve Pawlas, 2001).

Öğretmen teftişi Türkiye’deki Milli Eğitim Sisteminde oldukça önemli işlevlere

sahiptir. Türkiye’de öğretim programları değişmiştir. Yapısalcı yaklaşıma dayalı öğretim

programları kullanılmaya başlanmıştır (Gerek, 2006). Çoklu Zeka Kuramı’nın öğretim

yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaya başlanmıştır. Öğretmen merkezli öğretimin

yerine öğrenci merkezli eğitim almıştır (Akça, 2007). Ayrıca bilişim teknolojilerinin

özellikle bilgisayarın ve bilgisayara dayalı öğretimin ön plana çıktığı bir eğitim anlayışı

söz konusudur (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 2007). Bütün bu değişim için

eğitim ekonomisi açısından bakıldığında çok büyük yatırımlar yapılmıştır ve

yapılmaktadır.
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Öğretmenlerin yeni öğretim programını anlayıp anlamadığı, bu programın

gerektirdiği şekilde öğretim yapıp yapmadığını belirlemek gerekir. Yeni öğretim

programına uyum sağlamayan öğretmenlerin belirlenmesi ve bu öğretmenlere gerekli

mesleki yardımın yapılması gerekir. Ayrıca yapılan bunca eğitim yatırımının etkili ve etkin

bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Türkiye’de ilköğretimde

453 318 öğretmen bulunmaktadır (MEB, 2009). Bu öğretmenlerin verdiği eğitimin belirli

bir standartta olması ve benzerlik göstermesi gerekir. Öğretmenlerin milli eğitimle ilgili

mevzuata yani resmi kurallara uyum sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi gerekir. Bütün

bu gereklilikleri öğretmen teftişi sağlayabilir. Bundan dolayı öğretmen teftişi eğitim

sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kadar önemli olan öğretmen teftişinin önemli

değişim ve dönüşümlerin gerçekleştiği bir dönemde etkili ve etkin bir şekilde yapılması

gerekir. Öğretmen teftişinin etkililik durumu ise müfettişlerin öğretmen teftişlerindeki

denetim görevlerini yerine getirmesine bağlıdır. Müfettişlerin öğretmen teftişlerinde

denetim görevlerini yerine getirme düzeyini en iyi değerlendirebilecek olan eğitim

personeli bu teftişten etkilenen öğretmenlerdir. Onun için bu araştırmada ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini yerine getirme düzeyine ilişkin

öğretmen algıları incelenecektir.
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II.3. İlgili Araştırmalar

II.3.1.Türkiye’de Yapılan Araştırmalar

Bilir (1991) tarafından yapılan araştırmada Türk Milli Eğitim Sisteminde bir alt

sistem olan denetim sisteminin yapı ve işleyişinin araştırma sınırları içinde genel bir

değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı

görülmektedir.

1. Araştırmaya katılan müfettiş, yönetici ve öğretim elemanı grupları; yakından, yardım

edici, geliştirici birlikte çalışma ve denetimde işbirliği ilkelerine uygun denetim amaçlarını

benimsemektedirler.

2.Teftiş sisteminin yapı ve işleyiş boyutlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerin

karşılaştırmalı sonuçları, var olan denetim yapısı ile bu yapı içindeki işleyişin, benimsenen

teftiş amaçlarını gerçekleştirici nitelikte olmadığını ortaya çıkarmıştır.

3. Müfettiş, yönetici ve öğretim elemanı grupları, benimsenen denetim amaçlarına uygun

bir yapı ve bu yapı içinde amaçları gerçekleştirecek işleyiş modelinin geliştirilmesi

konusunda bazı ortak görüşlere sahiptirler. Bu konudaki özet görüşler şöyle

sıralanmaktadır:

3a-Yardım edici, geliştirici, teftişte işbirliği ilkelerine uygun teftiş amaçları

benimsenmelidir.

3b-Teftiş objektif olmalıdır.

3c-Teftiş yapısı eğitimde bütünlük ilkesine uygun olmalıdır.

3d-Teftiş yapısı teftişte işbirliği ilkesine uygun olmalıdır.

3e-Müfettişler nitelik ve nicelik yönünden yeterli olmalıdır.
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Burgaz (1992) araştırmasında Türk Eğitim Sisteminde müfettişlerin başarılarını

etkileyen nedenler belirlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada müfettişlerin teftişsel rollerini

yerine getirememelerinin nedenleri; özel nedenler ve genel nedenler olarak iki gruba

ayrılmıştır. Sözü edilen araştırmada, ilköğretim müfettişlerinin teftişe ilişkin rol

davranışlarını yerine getiremeyişlerinin nedenleri şunlardır.

1-Müfettişlerin hizmet öncesinde (müfettiş olmadan önce) teftiş görevine ilişkin olarak

aldıkları eğitimin bu konuda yeterli olmayışı.

2- Müfettişlere, müfettişlikleri sırasında, verilen hizmet-içi eğitimin yeterli olmayışı.

3-Öğretmelerin hizmet öncesinde (öğretmen olmadan önce) öğretmenlik görevine ilişkin

gördükleri eğitimin yeterli olmayışı.

4-Öğretmenlere öğretmenlikleri sırasında verilen hizmet-içi eğitimin yeterli olmayışı.

5- Müfettişlerin kendilerini geliştirmeye istekli olmayışları.

6-Öğretmenlerin müfettişten yardım almadaki istek düzeylerinin düşük oluşu.

Araştırmada müfettişlerin müfettişlik rollerini yerine getiremeyişlerinin genel nedenleri ise

şöyle sıralanmaktadır:

1- Müfettişlerin öğretmenlerle açık bir iletişim kurmaktan kaçınmaları.

2-Öğretmenlerin müfettişlerle açık bir iletişim kurmaktan kaçınmaları.

3-Müfettişlerin öğretmelere yardımcı olma konusunda yeterli çaba göstermemeleri.

4-Müfettişlerin denetlemekle yükümlü oldukları öğretmen sayısının fazla olması.

Gökçe’nin (1994b) bağımsız ortaokullar ile ilköğretim okulları ikinci

kademesinde denetim amaçlarının gerçekleşmesi ve denetim ilkelerine uyulması

konusunda denetçi ve öğretmen görüşlerini saptamayı amaçladığı araştırma sonucunda

denetçiler, ders denetiminin amaçlarının "büyük ölçüde" gerçekleştiğini öğretmenler ise

"hiç" gerçekleşmediğini belirtmişlerdir. Ders denetiminin amaçlarının gerçekleşme düzeyi
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konusunda denetçi ve öğretmenler farklı görüştedirler. Denetçiler, ders denetimi

amaçlarının gerçekleşmesi sırasında; denetim ilkelerine "büyük ölçüde", öğretmenler ise,

"çok az" uyulduğu görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. Ders denetiminin amaçlarının

gerçekleşme düzeyi ve bu amaçların gerçekleşmesinde denetim ilkelerine uyulma düzeyi

konusunda denetçi ve öğretmen görüşleri arasında farkın bulunduğu ortaya çıkmış ve bu

durumun ders denetimi amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirebileceği belirtilmiştir.

Bozkurt’un (1995) araştırmasında ilköğretim okullarında ders denetimi

uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır ve şu bulgulara ulaşılmıştır:

1-Ders denetiminin amaçlarının müfettişler tarafından çok,  yönetici ve branş öğretmenleri

tarafından orta, sınıf öğretmenleri tarafından ise az derecede yerine getirildiği görüşü

ortaya çıkmıştır.

2-Öğretmenlerin karşılaştığı sorunların çözümünde yol gösterme konusunda müfettişlerin

yetersiz bulunduğu ortaya konmuştur.

3-Öğrenci başarılarının bilimsel yöntemlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesinde

müfettişlerin yetersiz bulunduğu ortaya konmuştur.

4-Ders denetimi sırasında müfettişlerin demokratik davranış gösterme konusunda orta

düzeyde değerlendirildikleri belirlenmiştir.

Terzi’nin (1996) araştırmasında ilköğretim müfettişlerinin karşılaştıkları

sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şu

şekilde özetlenebilir:

1-İlköğretim müfettişleri, yetkilerini ve yetkileri ile sorumluluklarının denkliğini yetersiz

bulmaktadır.
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2- İlköğretim müfettişleri, görevleri ile ilgili kararlara katılmadıkları, yaptıkları önerilerin

uygulamaya konulmadığı ve önerilerinin sonuçlarından kendilerine bilgi verilmediği

görüşündedir.

3- İlköğretim müfettişleri, profesyonel gelişmelerini sağlayıcı imkanlardan yoksun

oldukları, örgüt içi iletişimin iyi çalışmadığı, tarafsızlıklarını etkileyecek derecede

yönlendirmelerle karşılaşmadıkları, göreve dönük ihtiyaçlarının karşılanmadığı

görüşündedir.

4-İlköğretim müfettişleri, branş öğretmenleri ile ilgili çok, sınıf öğretmenleri ve okul

yöneticileri ile ilgili olarak orta derecede sorunlarla karşılaşmaktadır.

5- İlköğretim müfettişleri orta derecede başarılı bir değerlendirme yapabildikleri

görüşündedir.

6-Müfettişler arasında orta derecede uygulama birliği vardır.

Pekşen (1996) araştırmasında ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin teftiş

olaylarına yönelik algılarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada şu sonuçlara

ulaşılmıştır:

1-Teftiş sırasında planlardaki tüm ayrıntılar denetlenmekte, derslerin ve konuların

özelliğine uygun araç-gereçlerin, ders işleme yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulamada

bunların kullanılmasına denetimlerde çoğunlukla dikkat edilmektedir.

2-Velilerle görüşmeler yapılması çoğunlukla denetimlerde dikkate alınmaktadır.

3-Öğretmenlerin mesleki araştırmalarının olmasına fazlaca dikkat edilmemektedir.

4-Denetimler sonunda sınıfla ilgili gözlemler öğretmene aktarılmamaktadır.

5-Öğrenci başarısızlığının nedenleri üzerinde az durulmakta ve başarıyı belirlemede

kullanılan ölçme araçlarına az dikkat edilmektedir.
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6-Özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili önlemlere ve ders işlerken kaynak kişilerden

yararlanmaya denetimlerde az dikkat edilmektedir

7- Denetçiler, eğitim sisteminin yeniden yapılanmasında kaynaklık edecek bilgilerin

tespitini yapmaktan uzaktır.

8-Denetimler sonrası raporların yazımı sırasında çevre faktörü de dikkate alınmamaktadır.

9-Teftiş formlarının geçerliliğine ve güvenirliliğine inanılmamaktadır. Teftiş sisteminin

ilköğretimi geliştirici, yenileştirici özelliğinin olmadığına inanılmaktadır.

Aydın (1996) araştırmasında ilköğretim müfettişlerinin mesleksel gelişimlerine

ilişkin algı ve beklentileri saptamayı amaçlamıştır.  Araştırmada mesleksel gelişim kavramı

kurum tarafından yetiştirilme ile kendini geliştirme boyutlarında ele alınmıştır. Araştırma

bulgularına göre müfettişler kurum tarafından düzenlenen kurs ve seminerlerin yeterli

nitelikte olmadığını ve kendilerini geliştirmediğini belirtmiştir. İlköğretim müfettişlerinin

yaş, mesleki kıdem, müfettişlik kıdemi ve eğitim durumlarına göre algı ve beklentileri

arasında bir fark bulunmamıştır.

Cerit (1996) araştırmasında ilköğretim müfettişlerinin eğitim-öğretim

faaliyetlerini geliştirme etkinliklerinin neler olduğuna ve bu faaliyetleri ne derece yerine

getirdiklerine ilişkin ilköğretim müfettişleri, ilköğretim yöneticileri ve ilkokul

öğretmenlerinin algılarını tespit etmeyi amaçlamıştır. İlköğretim müfettişlerinin eğitim-

öğretim faaliyetlerini geliştirme çalışmaları beş boyut altında ele alınmıştır. Bu

boyutlardan “öğretim metotlarının geliştirilmesi”,  “ders araç-gereçlerinin geliştirilmesi”,

“eğitim-öğretim” boyutlarının orta ile hiç arasında yerine getirildiği, “öğretmenlerin

mesleki gelişimlerinin sağlanması”, “öğretim plan programlarının geliştirilmesi”

boyutlarının ise orta derecede yerine getirildiği tespit edilmiştir.
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Yavuz (1995) araştırmasında eğitim sürecinde önemli bir rol oynayan denetim

etkinliklerini öğretmenlerin nasıl gördüklerini ortaya çıkarmayı ve bundan hareketle

denetimin daha kaliteli hale gelmesi için öneriler geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırmada

öğretmenlerden denetim etkinliklerini değerlendirirken okullarında uygulanmakta olan

denetim etkinlikleri ile klinik denetim etkinliklerini dikkate almaları istenmiştir.

Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır:

1-İlköğretimdeki denetim etkinliklerinde çağdaş denetim ilkeleri uygulanmamaktadır.

2-Denetim etkinliklerinde daha çok sınıfın ve okulun fiziksel durumu ile derslerde yapılan

öğretim etkinliklerinin sistemin amaçlarına ne kadar uygun olduğu dikkate alınmakta,

öğretimi etkileyen diğer etkenler önemsenmemektedir.

3-Denetim etkinliklerinde denetmenler denetim öncesi ve sonrası öğretim ve denetim

hakkında öğretmenlerle görüşmelere pek yer vermemektedir.

4-Öğretmenler öğretim sürecini geliştirmede ve öğretmenlerin mesleksel yönden

gelişmelerini sağlayıcı yardımda denetmenleri yetersiz görmektedir.

Gökyer (1997) araştırmasında ilköğretim okulları II. kademe (branş)

öğretmenlerinin, ilköğretim müfettişlerinin rehberlik ve işbaşında yetiştirme ile teftiş ve

değerlendirme alanlarına ilişkin yeterliklerini nasıl algıladıklarını tespit etmeyi

amaçlamıştır.  Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır:

1-İlköğretim okullarının ikinci kademesinde görev yapan branş öğretmenleri ilköğretim

müfettişlerinin rehberlik ve işbaşında yetiştirme alanına ilişkin davranışlarını “az” düzeyde

gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.

2-İlköğretim okulları ikinci kademesinde görev yapan branş öğretmenleri ilköğretim

müfettişlerinin teftiş ve değerlendirme yeterlik alanına ilişkin davranışlarını orta düzeyde

gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. Elde edilen bulgular ışığında ilköğretim müfettişlerinin
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rehberlik ve işbaşında yetiştirme ile teftiş ve değerlendirme alanına ilişkin yeterliklerini

çok ve tam düzeyde gerçekleştiremedikleri sonucuna varılmıştır.

Özbek’in (1997) öğretmenlerin ders denetimi etkinliklerinde denetçilerden

beklentilerini ve bu beklentilerin denetçiler tarafından gerçekleşme derecesini belirlemek

amacıyla yapmış olduğu yüksek lisans tezinde, araştırma evreni olarak Niğde il

merkezindeki resmi ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile bu ilde görevli

ilköğretim denetçileri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin ders

denetimi etkinliklerinde denetçilerden beklentileri ile bu beklentilerin gerçekleşme derecesi

arasında önemli bir fark olduğu görülmüştür. Ders denetimi etkinliklerine ilişkin beklenti

düzeyinin gerçekleşme düzeyinden yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yılmaz (1998) araştırmasında ilköğretim okullarında ders teftişinde karşılaşılan

sorunları müfettiş ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak tespit etmeyi amaçlamıştır.

Bu genel amaç doğrultusunda sırasıyla teftiş öncesi, teftiş sırası, teftiş sonrası ve teftişte

genel olarak karşılaşılan sorunlara ilişkin ilköğretim müfettişleri ile branş öğretmenlerinin

ve farklı branşlardaki öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır;

1-İlköğretim müfettişleri ve branş öğretmenlerinin göreli olarak en yoğun yaşadıkları

sorunlar ders teftişi öncesinde teftiş etkinliklerinin müfettiş ve öğretmenlerle birlikte

planlanmaması, ders teftişi sırasında müfettişin öğretmenleri öğrencilerin yanında

eleştirmesi, ders teftişi sonrasında ders teftişi sonunda verilen raporların gereğince

değerlendirilmediği, tekliflerin daireler tarafından dikkate alınmadığı, teftişte karşılaşılan

genel sorunlarda ise her branşta yeteri kadar müfettişin olmaması sorunlarıdır.

2-Branş öğretmenlerinin ders teftişi öncesinde, sırasında ve genelde ilköğretim

müfettişlerine göre daha yoğun sorun yaşadıkları görülmüştür.
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Aslan’ın (2000) çalışmasının amacı ilköğretim müfettişlerinin denetim

sürecinde; beden eğitimi dersleri ve öğretmenlerinin denetiminde kendilerini ne düzeyde

yeterli gördüklerini; halen kullanılan denetim formlarını ne düzeyde yeterli gördüklerini;

halen kullanılan denetim formları ile denetim uygulamasının etkililiğini belirlemektir.

Araştırma bulgularına göre ilköğretim müfettişleri beden eğitimi öğretmenlerinin

denetiminde kendilerini alt düzeyde yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. İlköğretim

müfettişlerinin beden eğitimi öğretmenlerinin denetiminde kullanılan denetim formlarını

yetersiz bulduğu tespit edilmiştir. Mevcut denetim formları ile yapılan denetimin etkili

olabilmesi için yeterliklere göre iş bölümü yapılması, denetim formundaki ölçütlere ayrı

ayrı bakılması görüşünde oldukları görülmüştür. Müfettişlerin hizmet öncesi ve hizmet içi

eğitim yoluyla programın tanıtımı ve planlanması, beden eğitimi dersini öğrenme ve

öğretme, öğretmenlerin denetimi, özürlü öğrencilerle ilgili beden eğitimi etkinlikleri

alanlarında yetiştirilmeleri gerektiği görüşünde oldukları anlaşılmıştır.

Memişoğlu (2001), çağdaş denetim ilkeleri açısından ilköğretim okullarında

öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesini amaçladığı çalışmasında şu

sonuçlara ulaşmıştır:

1.Kişisel bilgilere ilişkin olarak ilköğretim müfettişlerinin çoğunluğunun erkek olmasına

karşın öğretmenlerin büyük çoğunluğu kadındır.

2.İlköğretim müfettişlerinin büyük çoğunluğu eğitim düzeyleri bakımından 3 yıllık eğitim

enstitüsü pedagoji bölümü, eğitim fakültesi ve eğitim yöneticiliği ve deneticiliği

mezunudur. Öğretmenlerin ise çoğunluğu eğitim fakültesi mezunudur.

3.İlköğretim müfettişlerinin büyük çoğunluğu sınıf öğretmenliği kökenlidir. Öğretmenlerin

de büyük çoğunluğu sınıf öğretmenidir.
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4.Denetim uygulamalarında ilköğretim müfettişlerinin branş, kıdem, cinsiyet, eğitim

düzeyi değişkenlerine göre görüşleri arasında fark yoktur.

5.Denetim uygulamalarında müfettişlerin çağdaş denetim ilkelerine uymaları konusunda

öğretmen ile müfettişler farklı düşünmektedir.

Kurnaz (2002) araştırmasında ilköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin, ilköğretim müfettişlerinin yöneticilik, liderlik, rehberlik ve öğreticilik

yeterlikleri konusundaki görüşlerini bulmayı amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarına göre

öğretmenlerin müfettişlerin yeterlik düzeyleri konusundaki değerlendirmeleri

“katılmıyorum” aralığında geçekleşmiştir. En yüksek değerlendirme yöneticilik yeterlik

alanı için yapılmış, bunu sırasıyla liderlik, rehberlik ve öğreticilik yeterlik alanları

izlenmiştir. Yaş, cinsiyet, bitirilen son eğitim kurumu ve kıdem değişkenine ilişkin olarak

öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır. Mesleki kıdem

değişkenine ilişkin bulgular tüm alanlarda en düşük değerlendirmenin 1-10 yıl kıdem

aralığındaki öğretmenler tarafından yapıldığını  göstermektedir.

Kahraman (2003) araştırmasında ilköğretim müfettişlerinin uymaları beklenen

etik ilkelerin neler olduğunu saptamayı ve saptanan bu etik ilkelere ilköğretim

müfettişlerinin ne derece uygun davrandıklarına ilişkin olarak okul yöneticilerinin ve

öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma bulgularına göre

ilköğretim okulu yöneticileri ve sınıf öğretmenleri; denetim çalışmaları sırasında

öğrencilerin yanında öğretmenleri eleştirmekten kaçınırlar; savunma ve görüşleri alınan

her bireye nezaketle yaklaşırlar; denetimleri sırasında, okul personelinin kusurlarını

aramak veya cezalandırmak yerine, personelin mesleğe bağlanması ve enerjisini okul için

kullanmasına teşvik etmeye çaba gösterirler; okul personeli ile iletişimlerinde, personelin

yeterlilik düzeyi hakkında küçük düşürücü yorum yapmaktan kaçınırlar; mesleki
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çalışmalarında kendi bilgi ve uzmanlık alanları dışına çıkmamaya özen gösterirler; kendi

kişisel kazançları için konumunu ve görevlerini bir araç olarak kullanmaktan kaçınırlar;

sözleriyle davranışları arasında tutarlıklık gösterirler; soruşturma sürecinde korku ve panik

havası yaratmaktan kaçınırlar; mesleki çalışmalarını personelin mesleğe olan güvenini

sarsmayacak biçimde yürütürler; denetim sırasında okul personelin ırk, etnik köken, renk,

cinsiyet, yaş, medeni durum, siyasal görüş, dinsel inanç vb özelliklerine dayanan

ayrımcılığa yer vermezler; ilkelerine ilköğretim müfettişlerinin “bazen” uygun

davrandıkları görüşünü paylaşmaktadırlar. İlköğretim okulu yöneticileri; okul personelinin

performanslarını adil biçimde değerlendirirler ilkesine ilköğretim müfettişlerinin “bazen”

uygun davrandıklarını belirtirken söz konusu ilkeye sınıf öğretmenleri “nadiren” uygun

davrandıklarını ifade etmişlerdir.

Söbü (2005) araştırmasında Milli Eğitim Bakanlığı denetim alt sisteminde yer

alan ilköğretim müfettişlerinin yaşadıkları sorunları saptamaya çalışmıştır. Bu çalışmada

sorunlar görev, yapısal-yönetsel ve kendini geliştirme-mesleki haklar şeklinde üç boyut

olarak ele alınmıştır. İlköğretim müfettişlerinin görev, yapısal-yönetsel, kendini geliştirme-

mesleki haklar ve tüm boyutlardaki sorunlara ilişkin görüşleri arasında görev yaptıkları il

değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu araştırmada elde edilen diğer bazı

önemli bulgular şunlardır:

1-İlköğretim müfettişleri, atamalar nedeniyle sınıflarda yaşanan öğretmen değişikliklerini

denetim ve değerlendirmeyi zorlaştırdığı, yönetici ve öğretmenlerin hizmet öncesi

eğitimlerinin yetersiz olduğunu, bu durumun rehberlik ve işbaşında yetiştirme çalışmalarını

olumsuz etkilediği görüşündedirler.
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2-İlköğretim müfettişleri, okulların imkanlarını ve öğretmenler arasındaki farklılıkları

dikkate almadan yapılan denetim ve rehberlik çalışmalarının, ortak anlayış birlikteliğini

bozduğu görüşündedirler.

3- İlköğretim müfettişleri, yönetici ve öğretmenlerin rehberlik ve işbaşında yetiştirme

çalışmalarını gereksiz bulmalarını ve işbirliği yapmaktan kaçınmalarını “Kısmen

Katılıyorum” düzeyinde sorun olarak görmektedirler.

4-İlköğretim müfettişleri, teftiş sisteminin bakanlık ve ilköğretim müfettişliği olmak üzere

aynı bakanlıkta ayrı birimler halinde örgütlenmesini sistem bütünlüğüne ve işleyişine ters

düştüğü görüşündedirler.

5-İlköğretim müfettişleri aynı ilde uzun süre çalışmanın, denetleyenle denetlenen

arasındaki ilişkilerin informal ilişkilere dönüşmesine sebep olduğu görüşündedirler.

6-İlköğretim müfettişleri, kurum teftişi sonunda hazırlayıp, Milli Eğitim Müdürlüğüne

sundukları raporların gereğinin yeterince yapılmadığı görüşündedirler.

Dündar’ın (2005) araştırmasının amacı ilköğretim okullarında yapılan teftişin

okul gelişimi üzerine etkisini incelemektir. Bu araştırmanın bulgularına göre ilköğretim

okullarında görev yapan teftiş geçirmiş öğretmenlerin, kıdemleri arttıkça deneyime bağlı

olarak, teftiş geçirmeye karşı tutumları da olumlu yönde etkilenmektedir. Yüksek okul

mezunu okul müdürlerinin teftiş geçirmiş olmaya ilişkin tutum puanlarının, üniversite

mezunu okul müdürlerinin teftiş geçirmeye ilişkin tutum puanlarının ortalamasına göre

daha büyük olduğu görülmektedir. Bu araştırmada öğretmen ve okul müdürlerinin ses kayıt

cihazı ile yapılan mülakatta verdikleri cevaplarda teftişin okul geliştirme üzerine olumsuz

etkilerinin nedenleri arasında, genel olarak aşağıdaki ifadelerin yer aldığı görülmektedir.

1- Müfettiş yargılarının doğruluğuna güvensizlik duyulmaktadır.

2- Teftiş stres ve moralsizliğe yol açmaktadır.
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3-Bazı okullarda öğretmenler, teftiş raporunun onlara zaten bildikleri şeyleri söylediğinden

şikâyet etmektedir.

4- Öğretmenler, müfettişlerden önerilerinin nasıl başarıya ulaştırılacağı hakkında yol

gösteren daha gelişimci bir yaklaşım istediklerini de belirtmişlerdir.

5- Müfettiş hakkındaki genel imajın ya otoriter ve korkutucu olduğu ya da müfettişin

davranışlarının gerçekte destekleyici, yardımcı ve işbirlikçi olmadığı ifade edilmektedir.

6-Öğretmenlerin müfettişten, kontrol edici değil, eğitim personelini geliştirici, liderlik ve

öğreticilik rollerini beklediği görülmektedir.

Altun (2005) araştırmasında bilgi teknolojisi sınıflarında yapılan denetimin nasıl

gerçekleştiğini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar şunlardır:

1. İlköğretim müfettişlerinin bilgi teknolojisi denetimine yönelik hizmet içi eğitim

almadıkları,

2. Bilgi teknolojileri sınıflarının daha etkili kullanılması için ilköğretim müfettişlerinin

hem rehberlik faaliyetlerine daha fazla yer vermeleri hem de bu rehberlik faaliyetleri

kapsamında gerekli olacak bilgi ve becerilerle donanımlı olmaları gerektiği,

3. İlköğretim müfettişlerinin öğrencilerin bilgisayar etkinliklerini denetlerken sadece

gözlemden faydalandıkları,

4. İlköğretim müfettişlerinin öğrencilerin çalışma dosyalarını bilgisayar ortamında

değerlendirmeleri için e-portfolyo (elektronik ortamda tutulan gelişim dosyası) veya e-

gelişim dosyasından ve bu konudaki MEB’in 2002/13 nolu genelgesinden haberdar

olmadıklarıdır.

Kavas (2005) araştırmasında ilköğretim müfettişlerinin denetim davranışlarının

öğretmenlerce nasıl algılandığı, algılanan bu davranışlara ilişkin öğretmen beklentilerinin

neler olduğunu belirlemeyi, karşılaşılan sorunların giderilmesi için çözüm yolları önermeyi



142

ve denetim etkinliği hizmetinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmayı amaçlamıştır.

Araştırma bulgularına göre şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1-İlköğretim müfettişlerinin denetim davranışları konusunda öğretmenlerin algılarını ifade

eden cevapların aritmetik ortalaması sonucu elde edilen puanlara göre ankette yer alan

denetim davranışları ‘bazen’ düzeyinde gerçekleşmiş, buna karşılık öğretmen

beklentilerinin aritmetik ortalaması sonucu ise ‘her zaman’ düzeyinde gerçekleşmiştir.

Öğretmenler üzerinde müfettişlerin denetim davranışlarını uygulama düzeyleri rahatsızlık

uyandırırken, aynı denetim davranışlarına ilişkin öğretmenler, müfettişlerin bu davranışları

yüksek düzeyde gerçekleştirmesini beklemektedir, sonucuna varılmıştır.

2-İlköğretim müfettişlerinin denetim davranışlarına ilişkin öğretmenlerin algı ve

beklentileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Denetim davranışlarına ilişkin

öğretmenlerin beklenti düzeyleri gerçekleşme (algı) düzeyinden yüksektir. İlköğretim

müfettişlerinin denetim davranışlarına ilişkin öğretmen beklentilerinin karşılanmamasının

huzursuzluk nedeni olacağı ve denetim etkinliklerinin niteliğini olumsuz etkileyeceği

sonucuna varılmıştır.

3- Denetim alt sisteminde, algılanan ile beklenen denetim davranışları arasında büyük fark

vardır. Denetim sisteminin sağlıklı yürümediği ve öğretmen beklentilerini müfettişlerin

yerine getiremediği görülmüştür.

Karabulut’un (2005) araştırmasının amacı ilköğretim müfettişlerinin mesleki

rehberlik ve yardımları konusundaki yeterliliklerini ve teftiş sırasında denetimsel davranış

ve tutumlarını öğretmenlerin görüşlerine göre açıklığa kavuşturmaktır. Bu araştırmadan

ilköğretim müfettişlerinin denetimsel davranış ve tutum boyutuna ilişkin elde edilen

öğretmen görüşleri şunlardır:

1-Müfettişler mesleki yeterlilik bakımından yeterince donanımlı değildir.
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2-Müfettişler teftiş sırasında öğretmenlerin yaptığı işlere karışmamaya dikkat

etmemektedir.

3-Müfettişler teftiş ettikleri evrak ve defterler üzerinde yeterice açıklama yapmamaya

dikkat etmemektedirler.

4-Müfettişler, bir eğitimciye yakışır biçimde fikir ve yorumlarını açıklarken yeterince özen

göstermemektedirler.

5-Müfettişler, teftiş sırasında kurum personelinin özel hizmet ve ikramlarını kabul

etmemeye yeterince özen göstermemektedirler.

6-Müfettişler, öğretmenlere karşı yeterince nezaket kurallarına uygun davranışlar

göstermemektedirler.

7-Müfettişler çalışmalarını yeterince planlı ve kurallara uygun yapmamaktadırlar.

8-Müfettişler saygı ve güven verici değildirler.

9-Müfettişler, öğretmenlerin fikir ve görüşlerine değer vermemektedirler

10-Müfettişler, herkese karşı yeterince eşit ve objektif esaslara göre hareket

etmemektedirler.

11-Müfettişlerin değerlendirme ölçütleri bilimsel ve güvenilir değildir.

12-Öğretmenlerin içinde bulunduğu fiziksel ve psikolojik durumu göz önünde

bulundurmamaktadırlar.

13-Sene içindeki teftiş ve rehberlik süreleri yeterli değildir.

Gürer (2005) araştırmasında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan

ilköğretim müfettişlerinin ve ilköğretim okullarındaki bilgi teknolojisi sınıflarından

sorumlu formatör öğretmenlerin bilgi teknolojisi sınıflarının denetimine ilişkin görüş ve

önerilerini belirlemeyi ve müfettişlerin ve formatör öğretmenlerin görüş ve önerileri
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doğrultusunda bilgi teknolojisi sınıflarının denetiminde göz önünde bulundurulması

gereken kriterleri belirlemeyi amaçlamıştır.

Araştırma sonucunda, müfettişlerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilgi

teknolojisi sınıflarının rehberliğine yönelik verilen rollerini yeterince yerine getirmedikleri

sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde, bilgi teknolojisi sınıfları ile ilgili yeterli bilgiye sahip

olmadıkları için derslerinde bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını kullanan öğretmenlerin

denetiminde de yetersiz kaldıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca okullara eğitimde

teknoloji kullanımı amacıyla gönderilen eğitim teknolojisi araçlarının amaçlarına uygun

kullanılıp kullanılmadığını

belirlemek için kendilerine verilen rolü de yeterince yerine getirmedikleri ortaya

çıkmaktadır.

Bostancı (2005) çalışmasında Türk Eğitim Sisteminde teftiş alt sisteminin

değerlendirilmesini amaçlamıştır. Bostancı (2005) Milli Eğitim Bakanlığındaki mevcut

teftiş alt sisteminin mevcut örgütlenme biçimiyle, bakanlık ve ilköğretim müfettişi teftiş

uygulamalarını farklı kıldığını, teftişte yakınlık ve süreklilik ilkelerine uyulmasını

engellediğini, bakanlık müfettişliğinde eğitim alanı dışında gelen müfettişlerin bulunması,

ilköğretim müfettişlerinin de genelde sınıf öğretmenliği branşından gelmesi sebebiyle

teftişin etkili yapılmamasına neden olduğunu, ilköğretim müfettişlerinin ilköğretim

müdürlükleri emrinde örgütlenmesi sonucunda ilköğretim müfettişlerinin yaptırım

güçlerini sınırlandırdığını saptayarak, görevleri farklı, bakan adına görev yapan tek bir

teftiş kuruluna bağlı merkez ve taşra teftiş birimlerinin, şuan ki eğitim alanında görev

yapan müfettişlerin hem özlük hakları hem de yetkileri açısından eşit hale getirilmesinin

teftiş sisteminin etkililiği için şart olduğunu belirtmiştir.
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Kayıkçı’nın (2005) Milli Eğitim Bakanlığı denetmenlerinin denetim alt

sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyumu düzeylerini belirlemeyi

amaçladığı araştırmasından şu sonuçlar elde edilmiştir:

Milli Eğitim Bakanlığı denetim alt sistemi etkili ve verimli çalışmamaktadır. Milli Eğitim

Bakanlığı denetim alt sisteminin çok sayıda ve önemli derecede yapısal sorunları vardır.

Bu sorunlar gerek bakanlık ve gerekse ilköğretim müfettişlerini olumsuz etkilemekte ve iş

doyumunun düşmesine neden olmaktadır. İl bazında örgütlenme ve birden fazla amire

(Vali ve Milli Eğitim Müdürlüğü) bağlı olma, “yönetim birliği” ilkesine aykırı olarak

denetimin etkililik ve verimliliğini azaltmaktadır. Bakanlık müfettişlerinin Milli Eğitim

Bakanlığı denetim alt sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin görüşleri arasında, cinsiyet,

kıdem, öğrenim, yaş, branş ve görev yaptıkları bölgeye göre anlamlı bir farklılık yokken,

ilköğretim müfettişlerinin bu soruna ilişkin görüşleri arasında, yaşlara göre anlamlı bir

farklılık vardır. 46 yaşın altında bulunan ilköğretim müfettişleri denetim alt sisteminin

yapısal sorunlarını, 46 yaş ve üstü müfettişlere göre daha yüksek düzeyde

algılamaktadırlar.

Turan (2005) ilköğretim okullarında görevli müfettişlerin ders denetimi

yönünden sahip olmaları gereken yeterlilikler konusunda öğretmen ve müfettişlerin

görüşlerini alarak değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. Bu araştırma bulgularına göre

müfettişler denetimi amaçlarına göre planlayabilme ile ilgili boyutu tam düzeyde

gerçekleştirdiklerini belirtirken öğretmenler ise bu boyutun müfettişler tarafından orta

düzeye gerçekleştirildiğini ifade etmişlerdir. Müfettişler öğretimle ilgili nesnel bilgi

saptayabilme ile ilgili yeterliliğin çok düzeyde yerine getirildiğini belirtirken öğretmenler

ise bu boyutun orta düzeyde gerçekleştirildiği ifade etmektedirler. Buna göre öğretmenler
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açısından öğretimle ilgili nesnel bilgili tam olarak saptanamamaktadır. Öğretmenler genel

olarak ders denetimiyle ilgili aşağıda belirtilen önerileri sunmuşlardır:

1-Branş müfettişliği oluşturulmalı, branş öğretmenlerinin denetimleri bu müfettişler

tarafından yapılmalı, özellikle resim, müzik, iş eğitimi, bilgisayar, İngilizce gibi derslerin

denetimi bu alanda uzman müfettişler tarafından yapılmalıdır.

2-Denetim faaliyetleri yıl içine yayılarak sıklaştırılmamalı, rasgele zamanlarda değil,

belirlenen ve belirli periyotlarla yapılmalı, denetimin sürekliliği ilkesi etkili şekilde

uygulanmalı, müfettişler öğretmenin her an ulaşabileceği, yardım alabileceği bir konuma

getirilmelidir.

3-Denetim faaliyetleri kontrolden daha çok öğretmenlerin geliştirilmesine yönelik

rehberlik faaliyetlerine dönüştürülmelidir.

4-Müfettiş teorik olarak önerilerde bulunmak yerine uygulamalı olarak eğitim-öğretim

faaliyetlerinin nasıl yapılması konusunda örnek olmalıdır.

5-Müfettişliğe geçişte aranan yeterlilikler gözden geçirilerek sistemin gelişmesini ve

öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarını, eğitimin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak

yeterliklerle donanmış olma durumu vurgulanmalıdır.

Olgun (2005) araştırmasında ilköğretimde görev yapan müdür ve müdür

yardımcılarının ilköğretim müfettişlerince kendilerine yapılan denetim etkinlikleri

değerlendirmesini amaçlamıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim okullarında görev yapan

müdür ve müdür yardımcılarının; ilköğretim müfettişlerinin eğitim-öğretim sürecine ilişkin

denetimi orta düzeyde yapılabildiklerini düşündüğü ortaya konmuştur. Ayrıca Olgun

(2005) denetim etkinliklerinin daha verimli olması için ilköğretim müfettişlerinin

ilköğretimdeki branşlara göre uzmanlaşmalarını ve eğitim-öğretim süreci ile ilgili denetim
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etkinliklerinin kendi alanında uzman ilköğretim müfettişlerince yapılmasının sağlanmasını

önermektedir.

İlğan (2006) araştırmasında, ilköğretim müfettişleri ve öğretmenlerinin

görüşlerine göre farklılaştırılmış denetim modelinin benimsenme ve devlet ilköğretim

okullarında uygulanabilir bulunma durumunu saptamayı amaçlamıştır. Farklılaştırılmış

Denetim (FD) modelinin kurulması için gerekli unsurlar, yoğun mesleki gelişim, işbirlikçi

mesleki gelişim ve özyönetimli mesleki gelişim yaklaşımlarından oluşan modelin alt

boyutlarının benimsenme ve uygulanabilir bulunma düzeyleri ile bunların görev yapılan il,

cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve en son mezun olunan eğitim düzeyi değişkenlerine göre

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar şu

şekilde özetlenebilir: FD modelinin kurulması için gerekli unsurlar alt boyutunu,

müfettişler ve öğretmenler ‘tamamen’ benimserken; müfettişler ‘büyük ölçüde’,

öğretmenler ise ‘orta’ düzeyde uygulanabilir bulmuşlardır. Yoğun mesleki gelişim alt

boyutunu, müfettişler ‘tamamen’, öğretmenler ise ‘büyük ölçüde’ benimserken; müfettişler

‘büyük ölçüde’, öğretmenler ise ‘orta’ düzeyde uygulanabilir bulmuşlardır. İşbirlikli

mesleki gelişim alt boyutunu, müfettişler ‘büyük ölçüde’, öğretmenler ise ‘tamamen’

benimserken; müfettişler ve öğretmenler ‘büyük ölçüde’ uygulanabilir bulmuşlardır.

Özyönetimli mesleki gelişim alt boyutunu, müfettişler ‘büyük ölçüde’, öğretmenler ise

‘tamamen’ benimserken; müfettişler ‘büyük ölçüde’, öğretmenler ise ‘orta’ düzeyde

uygulanabilir bulmuşlardır.

Engin (2006) araştırmasında, Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişlerinin

sahip oldukları tükenmişlik duygusunun ‘duygusal tükenme’, ‘duyarsızlaşma’ ve ‘kişisel

başarı’ boyutlarında hangi düzeyde olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmada

elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: Araştırmanın bulgularına bakıldığında,
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ilköğretim müfettişlerinin genel olarak tükenmişlik duygusunu orta düzeyde yaşadıklarını

ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, ilköğretim müfettişlerinin tükenmişlik duygusunu,

duygusal tükenme boyutunda orta düzeyde, duyarsızlaşma boyutunda düşük düzeyde,

kişisel başarı boyutunda ise orta düzey ile düşük düzey arasındaki sınırda yaşadıklarını

göstermektedir. Ayrıca cinsiyet değişkeni açısından bayan ilköğretim müfettişleri duygusal

tükenme boyutunda erkek meslektaşlarına göre daha yüksek tükenmişlik yaşamaktadırlar.

Yaş değişkeni açısından, ilköğretim müfettişlerinin yaşı ilerledikçe tükenmişlik düzeyleri

azalmaktadır. Branş değişkeni açısından öğretmenlikte sınıf öğretmenliği yapan ilköğretim

müfettişleri, branş öğretmenliği yapan meslektaşlarına göre anlamlı şekilde daha yüksek

duygusal tükenme yaşamaktadırlar. Eğitim düzeyi değişkeni açısından ise ilköğretim

müfettişlerinin eğitim düzeyi ile duygusal tükenme arasında doğru bir orantı olup, eğitim

düzeyi yükseldikçe duygusal tükenme düzeyi de yükselmektedir.

Döngel (2006) araştırmasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot

uygulamaları yapılmakta olan denetim ve performans değerlendirme çalışmalarının web

üzerinden iyileştirilmesine ilişkin ilköğretim müfettişlerinin görüşlerini ortaya çıkarmayı

ve böylece eğitim öğretim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır. Yapılan

araştırmanın sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Performans değerlendirmenin günümüz yönetim anlayışlarının ulaştığı çağdaş ve süreç

odaklı bir denetim anlayışı olarak desteklenmesi gereken bir sistem olduğu görüşü ortaya

konmaktadır.

Eğitimde denetim ve değerlendirme çalışmalarının eğitim öğretim çalışmalarının

vazgeçilmez bir boyutu olarak var olması gereken bir olgu olduğu sonucuna

ulaşılmaktadır.
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Modelde veri kaynağı olarak başvurulan öğrenci ve velilerin denetim sürecine önemli

katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Performans değerlendirme çalışmaları ile ilgili web ve internet desteği sağlanması için

gerekli çalışmaların sürdürülmesi gerektiği hususu belirlenmiştir.

Doğanay (2006) araştırmasında denetim faaliyetlerinin taşra teşkilatında bulunan

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ne şekilde yürütüldüğünü ortaya çıkarmayı

amaçlamıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların %70’i denetleneceğini müfettişler

okula geldikten sonra öğrendiğini belirtmiştir. Özellikle ilköğretim kurumlarında

çalışanların %83’ü denetleneceklerini teftişe tabii tutulacakları gün öğrendiklerini ifade

etmiştir. Bu sonuçtan, taşrada çalışan öğretmen ve yöneticilerin (daha çok ilköğretim

kurumlarında çalışanların), ne zaman teftiş edileceklerinin önceden kendilerine

duyurulmadığı görüşünde oldukları anlaşılmıştır. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında

görev yapanlar, müfettişlerin okullara öncelikle denetim (ilköğretim: %68,3 , ortaöğretim:

%55,6), daha sonra ise rehberlik (ilköğretim: %15,6, ortaöğretim: %30) için geldiklerini

ifade etmişlerdir. Müfettişlerin taşradaki eğitim kurumlarında yaptıkları teftişlerde en çok

katılımcıların sorumlu oldukları evraklarla ilgilendikleri tespit edilmiştir (%75,2 oranında).

Müfettişlerin ikinci planda ne ile ilgilendikleri konusunda ilk ve ortaöğretim kurumlarında

çalışanlar arasında görüş farklılığı olduğu anlaşılmaktadır. İlköğretimde çalışanlar

müfettişlerin ikinci olarak ilgilendikleri konunun öğrencilere sorular sormak olduğunu

düşünürken (%18,3), ortaöğretimde görev yapanlar (%10) kendilerinin ders anlatışlarına

dikkat edildiğini belirtmişlerdir. Gerek yöneticilerin (%53,6 ile) gerekse öğretmenlerin

(%53 ile sınıf, %70,1 ile branş öğretmenleri) büyük çoğunluğu müfettişlerin denetim

sonuçlarını kendilerine bildirmedikleri belirtmişlerdir. Bu durum müfettişlerin geri bildirim
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konusunda yeterli çabayı harcamadıklarını göstermektedir. Ayrıca yönetici ve

öğretmenlerin çoğunluğunun, müfettişlerin her denetim sonunda muhakkak kendileriyle

birebir görüşmedikleri düşüncesinde oldukları görülmüştür.

Kaya (2006) araştırmasında denetleme süreci ile ilişkilendirilen problemleri

belirlemek için Türkiye ortamında İngiliz Dili Öğretmenlerinin şu anki denetmenler

hakkındaki düşüncelerini ve denetleme sürecinin mesleki açıdan katkıda bulunup

bulunmadığını incelemeyi amaçlamıştır. Verilerin analizi öğretmenlerin geçirdikleri

denetimden memnun olmadıklarını göstermiştir. Ayrıca öğretmenler denetim sürecinin

etkili, yararlı ve gerekli olduğunu düşünmemektedir. Öğretmenler, denetimin öğretimlerini

geliştirmediğine ve sınıfta karşılaştıkları problemleri çözmede etkili olmadığına

inanmaktadır. Ayrıca öğretmenler İngilizce ve İngilizce öğretme metotlarını bilen ve yeni

gelişmelerden haberdar olan denetmenler tarafından denetlenmek istemektedir.

Şenyüz (2006) araştırmasında İstanbul İli ilköğretim müfettişlerinin algılarına

dayalı olarak ilköğretim müfettişlerinin görevleri ile ilgili hizmetleri yürütürlerken

karşılaştıkları temel sorunları ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarına göre,

ilköğretim müfettişlerinin teftiş ve değerlendirme, rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında

yetiştirme, inceleme ve araştırma, soruşturma görevlerini yürütürken az sayılabilecek

düzeyde sorunla karşılaşmaktadır. Müfettişlerin söz konusu görevler arasında göreceli

olarak en fazla “rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme” ve “inceleme ve

araştırma” görevlerinde sorun yaşadıkları görülmektedir. Bu görevleri “teftiş ve

değerlendirme” izlemekte; “soruşturma” ise en az sorun yaşanan görev olarak ön plana

çıkmaktadır.

Kaloç’un (2006) yaptığı araştırmanın amacı ilköğretim müfettişlerine göre

öğretmenlerin kendilerinden beklenen yeterlik kriterlerine ne derece sahip olduklarının
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tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda ilköğretim müfettişlerinin öğretmenleri, öğretim

planı hazırlama, öğrencileri tanıma, öğretim yapma, sınıf yönetimi, rehberlik ve ders dışı

etkinlikler konularında genel olarak orta düzeyde yeterli buldukları; ders araçları

hazırlama, ölçme-değerlendirme ve kendini geliştirme konularında ise düşük düzeyde

yeterli buldukları saptanmıştır. Ayrıca ilköğretim müfettişlerine göre öğretmen

yeterliklerinin, cinsiyetle ilişkisinin çok düşük; mezun olunan programla ilişkisinin yüksek

olduğu tespit edilmiştir.

Boz (2006) araştırmasında ilköğretim müfettişlerinin görevleri esnasında

teknoloji kullanma düzeylerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmada sonucunda şu

bulgulara ulaşılmıştır: Erkek ilköğretim müfettişlerinin kadın ilköğretim müfettişlerden

teknolojiyi kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu, lisans eğitiminde ve görev aldıktan

sonra hizmet içi eğitim yoluyla teknoloji dersi alanların, almayan ilköğretim

müfettişlerinden teknolojiyi kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu, hizmet

bakımından en az süreye sahip olan grupta yer alan ilköğretim müfettişlerinin, teknolojiyi

en yüksek düzeyde kullandıkları, en çok hizmet süresine sahip olan grupta yer alan

ilköğretim müfettişlerinin teknolojiyi en düşük düzeyde kullandıkları görülmüştür.

İlköğretim müfettişlerinin, branş durumu ile teknolojiyi kullanım düzeyleri arasındaki

ilişkilere bakıldığında; EYDP (Egitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması)  branşında yer

alan ilköğretim müfettişleri, diğer branş grubunda yer alanlara göre; çoklu ortamlardan

(Multimedia) daha çok yararlanmakta olduklarını ifade etmektedir.

Ciğer (2006) ilköğretim müfettişlerinin ders denetimi sürecinde gösterdikleri

davranışların öğretmenleri güdülemesine ilişkin öğretmen ve müfettiş görüşlerini

saptamayı amaçlamıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre ilköğretim

müfettişlerinin ders denetimi sürecinde gösterdikleri davranışların öğretmenleri
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güdülemesine ilişkin öğretmen ve müfettiş görüşleri farklılaşmaktadır. Müfettişler

davranışlarının öğretmenleri güdülemesi konusunda öğretmenlere göre daha olumlu görüş

ortaya koyarken öğretmenler aynı konuda müfettişlere göre daha olumsuz düşünmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler durum saptama, düzeltme/geliştirme ve

değerlendirme bölümlerine ilişkin müfettiş davranışlarının kendilerini ağırlıklı olarak

“orta” ya da “az” derecesinde güdülediğini belirtmiştir. Müfettişler tarafından yapılan

öğretmen dersini anlatırken müfettişin sürekli notlar alması öğretmenler tarafından

kendilerini az derecede güdüleyen davranış olarak değerlendirilmiştir. Müfettişlerin ders

denetimi sürecinde göstermiş olduğu davranışlardan “sınıfı gezip pano ve köşelere

bakması”, “öğrencilere sorduğu sorularda sınıf seviyesini gözetmesi” , “öğrencilerin

bireysel özellikleri hakkında öğretmenden bilgi alması”, ve “öğretmenin neleri

yapmadığından çok neleri yaptığına bakması” davranışlarına ilişkin müfettişler bu

davranışların öğretmeni çok derecesinde güdülediği görüşünde iken aynı davranışlara

ilişkin olarak öğretmenlerin görüşü bu davranışların kendilerini orta derecede güdülediği

yönündedir.

Vezne (2006) araştırmasında İngilizce öğretmenlerinin ilköğretim

müfettişlerinin rehberlik hizmetinden yararlanma düzeyini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu

amaçla ilköğretim okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin ve ilköğretim

müfettişlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır:

1-İlköğretim müfettişlerinin İngilizce öğretmenlerine yaptığı rehberlik hizmetine ilişkin,

İngilizce öğretmenleri olumlu bir görüşe sahip değillerdir. İngilizce öğretmenlerinin büyük

bir çoğunluğu müfettişlerin beklenen rehberliği yapmadığı görüşündedir.
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2-İlköğretim müfettişleri İngilizce öğretmenlerine yönelik rehberlik çalışmalarının verimli

ve olumlu olduğu görüşüne sahiptirler. İlköğretim müfettişleri, müfettişlerin rehberlik

yapması beklenen konularda beklenen rehberliği yaptığı görüşündedirler.

Yılmaz (2007) araştırmasında ilköğretim müfettişleri ile öğretmenlerin

görüşlerine dayalı olarak ilköğretim müfettişlerinin mesleki görevlerini yerine getirme

durumları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesini hedeflemiştir.

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır.

1. İlköğretim müfettişleri ve öğretmenlerin görüşlerine göre, ilköğretim müfettişlerinin

rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma, araştırma

ile ilgili mesleki görevlerini ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin ilköğretim müfettişleri

“her zaman” yerine getirdiklerini öğretmenler ise “bazen” yerine getirdikleri görüşündedir.

2. İlköğretim müfettişlerinin, rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme,

inceleme, soruşturma, araştırma ile ilgili mesleki görevlerini ne derecede yerine

getirdiklerine ilişkin ilköğretim müfettişleri ile öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı

fark olduğu ortaya çıkmıştır.

3. İlköğretim müfettişlerinin rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme,

inceleme, soruşturma, araştırma ile ilgili mesleki görevlerini ne derecede yerine

getirdiklerine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, branş,

öğrenim durumları değişkenlerine göre anlamlı fark olmadığı ortaya çıkmıştır.

Ateş (2007) araştırmasında Malatya İli Merkez ilçedeki ilköğretim

okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin denetim sürecinden beklentileri ve bu

beklentilerin gerçekleşme düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmadan elde

edilen bazı önemli bulgular şunlardır:
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1-Beklenti ve gerçekleşme düzeyine ilişkin kadın ve erkek öğretmenlerin görüşleri

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin

denetim sürecinden beklentilerinin erkek öğretmenlere göre daha üst düzeyde olduğu,

bununla birlikte bu beklentilerinin daha az düzeyde gerçekleştiği görüşünde oldukları

belirlenmiştir.

2-Branş değişkenine göre, beklenti ve gerçekleşme düzeyine ilişkin branş grupları

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sosyal bilimler ve Teknik alandaki

branş öğretmenlerinin denetim sürecinden beklentilerinin Fen bilimleri alanındaki

branş öğretmenlerine oranla daha fazla olduğu ve bu beklentilerin daha az düzeyde

gerçekleştiği görülmüştür.

3-Sosyal bilimler ve teknik alanlardaki branş öğretmenlerinin fen bilimleri alanındaki

öğretmenlere oranla denetmenlerin denetledikleri branşlarda uzman olmalarını, güven

vermelerini, anlayışlı olmalarını, denetim sonunda kendi görüşlerinin de alınmasını,

denetim sürecinin öğretme ve öğrenme sürecinin geliştirilmesini esas almasını daha çok

bekledikleri ancak bu beklentilerinin daha az gerçekleştiği görülmüştür.

Yıldırım (2007) araştırmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine

ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sosyal

Bilgiler Öğretmenleri gerekli ders denetiminin uygulanması etkinliklerinin “kısmen”

düzeyinde gerçekleştiği görüşüne sahiptirler. Sosyal Bilgiler öğretmenleri ders

denetimlerinde olması gereken rehberlik ve mesleki yardım etkinliklerinin “kısmen”

gerçekleştiği görüşüne sahiptirler. Sosyal Bilgiler öğretmenleri ders denetimlerinde

denetçilerin göstermeleri gereken denetçi davranışlarının “kısmen” gerçekleştiği yönünde

bir görüşe sahiptirler. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin olması gereken ders denetiminin
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uygulanması etkinlikleri, rehberlik ve mesleki yardım etkinlikleri ile denetçilerin

davranışlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Uyanık (2007) araştırmasında Muğla İli ilköğretim okulları II. Kademesinde

yapılan ders teftişinde müfettiş uzmanlaşmasının önemine ilişkin, ilköğretim müfettişleri

ve branş öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın amacını

gerçekleştirmek için; İlköğretim II. kademe branş öğretmenleri ve ilköğretim

müfettişlerinin demografik nitelikleri, ders denetiminde müfettiş uzmanlaşması üzerine

görüşleri, ders denetiminde müfettiş uzmanlaşmasının öneminin belirlenmesinde Sosyal

Bilgiler, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Yabancı Dil grubu öğretmenlerinin ve

müfettişlerin görüşleri arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda

elde edilen önemli bulgulardan bazıları şunlardır:

1-Branş müfettişi sayısının yetersiz olduğu ve İlköğretim II. kademede yapılan ders teftişi

etkinliklerini branş müfettişlerinin gerçekleştirmediği uygulanan test ve teknikler sonucu

ortaya çıkmıştır.

2- Ders teftişi öncesinde yapılması gereken planlama etkinliğinin hangi düzeyde

gerçekleştiğine ilişkin müfettişlerin ve öğretmenlerin hemen hemen aynı görüşte oldukları,

bu etkinliğin yeterince yerine getirilmediği sonucu ortaya çıkmıştır.

3- Müfettişlerin alanı olmayan derslerin teftişini başka müfettişlere bırakmadıkları sonucu

ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni olarak, müfettişlerin tamamına yakının sınıf

öğretmenliğinden müfettişliğe geçmiş olmaları ve alan uzmanı (branş) müfettiş sayısının

yetersiz olması görülebilir.

4- Müfettişlerin teftişini yaptıkları derslerde uzmanlaşmış olmadıkları sonucuna

müfettişlerin ve öğretmenlerin verdikleri yanıtlar sonucu ulaşılmıştır.

5- Müfettişlerin öğretmenlerle gözlem öncesi görüşme yapmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
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6-Müfettişle öğretmen arasındaki işbirliğinin yeterince yerine getirilmediği sonucuna

ulaşılmıştır.

7-Müfettişlerin öğretmenlerin özdenetim ve teknikleri bakımından yetişmelerine önem

vermedikleri ve denetimi bu sorunu göz ardı ederek gerçekleştirdikleri sonucuna

ulaşılmıştır.

Özçelik (2007) araştırmasında Sakarya ilinde görev yapan Fen Bilgisi/Fen ve

Teknoloji öğretmenlerinin performans değerlendirmeye ilişkin algı ve beklentilerini

belirlemeye çalışmıştır. Araştırma ile ilgili bulgular incelendiğinde, Fen Bilgisi

Öğretmenlerinin büyük çoğunluğu, değerlendirmeye katılan müfettişlerin yeterli bilişsel

düzeye sahip olmadıklarına yönelik algıya sahip oldukları görülmektedir. Fen Bilgisi

Öğretmenlerinin çoğu, müfettişlerin yeterli bilişsel düzeye sahip olmadıklarını

düşünmelerine karşın, değerlendirmeye müfettişlerin katılması gerektiğini

düşünmektedirler.

II.3.2. Yabancı Araştırmalar

Wiles (1953) yaptığı araştırmada öğretmenlerin teftişin niteliği hakkındaki

algılarını saptamayı amaçlamıştır. Araştırma Indiana’da gerçekleştirilmiştir. Araştırma

bulgularına göre Indiana’daki öğretmenlerin % 4’ü kendilerine verilen teftiş hizmetinin iyi

niteliğe sahip olduğunu düşünmektedir. Ayrıca bu araştırmada öğretmenlerin sadece %

35’nin müfettişleri bir kaynak olarak gördüğü ortaya çıkmıştır.

Amidon, Blumberg ve Weber’in (1967) yaptığı araştırmada müfettişlerin kendi

çalışmalarını değerlendirmeleri istenmiştir. Müfettişler çalışmalarının sonuçlarının olumlu
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olduğunu, kendilerini başarılı bulduklarını belirtmişlerdir. Çok az bir kısmı (% 4)

çalışmalarını yetersiz bulmuştur.

Bachman, Bowers ve Marcus (1968) araştırmalarında insanların neden

müfettişlerin isteklerine uyduklarını ve bu nedenlerin nasıl örgütsel verimlilikle ve bireysel

tatminle ilişkilendirildiğini bulmayı amaçlamışlardır ve beş örgütsel ortamda teftiş

gücünün temellerini incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre müfettişlerin isteklerine

uymanın en önemli nedeni yasal güç ve uzman gücünden kaynaklanmaktadır. Bu iki gücü

önem açısından takip eden güç ise ödül gücüdür. Cezalandırıcı güç ise uyum için en az

öneme sahip nedendir. Müfettişin sahip olduğu uzman gücü çalışan tatmini ile olumlu bir

korelasyona sahipken cezalandırıcı güç tatmin ile en olumsuz korelasyona sahiptir.

Blumberg (1974) araştırmasında katılımcıların teftişle ilgili algılarını saptamayı

amaçlamıştır. Blumberg bulduklarını rahatsız edici ve önemsenmeyen bulgular olarak

tanımlamıştır. Elde edilen bulgulara göre birçok öğretmen teftişin tamamen boşuna bir

zaman kaybı olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların çoğuna göre teftiş var olan sistemin

bir parçasıdır ve ancak katılımcıların yaşamında önemli bir işleve sahip değildir. Teftiş

katılımcılar tarafından gereksiz bir örgüt rutini olarak görülmektedir.

Heishberger ve Young’ın yaptığı araştırmanın örneklemini ilköğretimde çalışan

öğretmenler oluşturmuştur (1975). Bu araştırmada öğretmenlerin teftişe ilişkin

tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yüzde 82’si

okulda teftiş ve değerlendirmenin kesinlikle gerekli olduğunu belirtmiştir. Ancak aynı

araştırmada öğretmenlerin yüzde 70’i müfettişlerin potansiyel olarak tehlikeli algılandığını

belirtmiştir. Aynı araştırmada şu bulguya da ulaşılmıştır: öğretmenlerin üçte ikisi

müfettişlerle yardıma dayalı ilişki istemektedir.
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The Executive Council of the Association for Supervision and Curriculum

Development (Association for Supervision and Curriculum Development, 1976) 1975’te

teftişteki önemli konuları belirlemek için bir çalışma grubu oluşturmuştur. Araştırmada

teftişteki tartışmalı konular hakkında müfettişlere soru şeklinde ifadeler verilmiştir ve

müfettişlerden bu ifadeleri önem sırasına koymaları istenmiştir. Araştırmaya 163 müfettiş

katılmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki yedi ifade önemli konular olarak belirlenmiştir.

1-Müfettişler öğretmenleri mi değerlendirmeli? Yoksa öğretimi mi değerlendirmeli?

2-Müfettişler her öğretmene bireysel olarak ve farklı bir şekilde mi yardım etmeli? Yoksa

müfettişler öğretimsel değişim için liderlik mi sağlamalı?

3-Öğretim ve okul programı teftişin merkezi mi olmalı yoksa çocuk ve öğrenme teftişin

ana odağı mı olmalı?

4-Müfettiş değişimi gerçekleştirmek için her şeyi kontrol edip değişimin başlatıcısı

(proactive) mı olmalı yoksa ihtiyaçlara yanıt mı vermeli?

5-Müfettişin otoritesi uzmanlığa ve kişilerarası ilişkilere mi dayalı olmalı yoksa paylaşılan

bir statüye ve karar verme sorumluluğuna mı dayalı olmalı?

6-Müfettişler öğretim programları ve materyaller mi geliştirmeli yoksa öğretimi

geliştirmek için mi çalışmalı?

7-Müfettişler öğretmenlerin kendi gelişimlerini arttırmak için öğretmenlere mi güvenmeli

yoksa amaçları gerçekleştirmek için öğretmenlerle birlikte mi çalışmalı?

Thompson ve Ziemer (1982) araştırmalarında profesyonel eğitimde denetimin

şimdiki durumunu belirlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada aşağıdaki bulgular elde

edilmiştir:
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1-Profesörler ve öğretmenler denetimin mesleki yardıma önem vermesi gerektiğini

vurgulamaktadır. Ancak öğretmenler denetimin sadece değerlendirme amaçlı olarak

kullanıldığı algısına sahiptir.

2-Öğretmenler okullarındaki denetimin amaçlarını ve işlevlerini anlamamaktadır.

3-Öğretmenler, öğretmen teftişinde kullanılan performans standartlarının oluşturulmasına

katkıda bulunamamaktadır.

4-Profesörler kendilerinin denetimle ilgili öğrettikleri ile okullarda denetim adı altında

yürütülen etkinlikler arasında büyük farklılıklar görmektedir.

Thompson ve Ziemer (1982) eğitim bakanlığı ve eğitim profesörlerinin denetime verdikleri

önemle öğretmenlerin bu önemi algılama dereceleri arasında önemli farklılıklar oluğu

görüşündedir. Öğretmenler denetimi kendilerine faydalı olan bir süreç olmaktan çok bir

değerlendirme süreci olarak değerlendirmektedir.

Osterman (1985) araştırmasında öğretmenlerin örgütsel davranışı ve denetim

elemanlarının denetim uygulamaları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Osterman

araştırmasında öğretmenlerin gözlem sonrası konferanslara ilişkin dört teftiş davranışına

önem verdiğini ortaya koymuştur:

a-Müfettiş öğretmenin güçlü yönlerini ortaya koyar.

b-Güven ilişkisi geliştirir.

c- Gözlemden hemen sonra gözlem sonrası görüşmeyi gerçekleştirir.

d-Etkili öğretim davranışı için spesifik ödül sağlar.

Bittel ve Ramsey (aktaran Phillips,1985) yaptıkları araştırmada 8000 müfettişten

veri toplamıştır. Bu araştırmada müfettişlerin teftiş sistemine ilişkin algılarının

belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu araştırmanın bulguları şunlardır:
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1-Müfettişlerin ancak yüzde 40’ı kendilerini örgüt yönetiminin gerçek bir parçası olarak

hissetmektedir.

2-Müfettişler kendilerine ödenen maaşı yetersiz bulmaktadır

3-Yönetim dışındaki bir meslekten müfettişliğe geçenlerin yaklaşık yüzde 50’si

müfettişliğe geçmenin çok zor olduğunu söylemektedir

4-Müfettişlerin yüzde 21’i maaşlarında azalma olmadığı takdirde eski mesleklerine geri

dönmeyi tercih etmektedir.

5-Sadece beş müfettişten birisi aynı meslekte ya da aynı seviyede kalmaktan memnunken

onların yüzde 71’i daha üst bir yönetici seviyesine yükselmek istemektedir.

6-Yüzde 75’i kırtasiye işlerinin işlerinde çok ağır olduğunu belirtmektedir.

7-Teftiş seçim sistemi kötü bir şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır.

8-Müfettişler teftiş işini gerginlik dolu olarak görmektedir.

9-Müfettişler günlük kişilerarası ilişkilerin karmaşıklıklarıyla uğraşma konusunda çok

gergindir.

10-Müfettişler teftiş görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmemektedir.

Abboud ve Richardson (1978 aktaran Phillips,1985) araştırmasında müfettişlerin

mesleklerinden ne istediklerini saptamayı amaçlamıştır. 3 yıllık süre boyunca 300 müfettiş

bu araştırmanın örneklemi olarak incelenmiştir. Müfettişlerin mesleklerinde en çok

istedikleri şeyler şunlardır:

1-İlginç iş ya da çalışma,

2-Maaş,

3-Terfi şansı,

4-Yapılan iş için takdir edilme,

5-İyi çalışma koşulları,
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6-İş güvenliği.

Levine (1987), çeşitli denetim uygulamalarının etkililiğine ilişkin kırsal

bölgede çalışan öğretmenlerin algılarını belirlemeyi amaçladığı çalışmasında şu sonuçlara

ulaşmıştır:

1. Müfettişler öğretmenin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

2. Müfettiş ve öğretmenler öğretimsel değişme ve gelişmeleri birlikte takip etmektedir.

3. Öğretmenlerin ilgisi öğretimde yoğunlaşmaktadır.

4. Müfettişler öğretmenlerin öğretimsel hedeflerini anlamaktadır.

5. Müfettişler öğretmenleri yeterli bir şekilde gözlemlemektedir.

Steinhaus (1987) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada öğretim ve öğrenimi

geliştirecek denetsel uygulamaları önermek için Wyoming okullarında klinik olan ve

olmayan denetimle öğretim edimi ve öğretmenlerin denetsel uygulama tercihlerini

karşılaştırmayı amaçlanmaktadır. Araştırma sonunda klinik denetim deneyimi olan

öğretmenlerin klinik olmayan denetim deneyimine sahip öğretmenlere göre kendi bireysel

öğretim edimlerini daha yüksek bulmadıkları ve klinik denetimin klinik olmayan

denetimden daha etkili olduğu bulunmuştur.

Joyce ve Showers (1988) koçluk teftişinin öğretmen performansı üzerine etkisini

saptamayı amaçlamıştır. Araştırma bulguları göstermektedir ki koçluk teftişi alan

öğretmenler koçluk teftişi almayan öğretmenlere göre daha fazla yeni strateji

uygulamaktadır. İlk eğitimden sonra daha fazla beceri elde etmektedir. Stratejilerini kendi

amaçlarına ve öğretim tarzlarına uygulayabilmektedir. Ayrıca koçluk teftişi alan

öğretmenler koçluk teftişi almayan öğretmenlere göre stratejilerin hem teorik hem de

uygulama yönlerini daha fazla kullanabilmektedir, öğretim stratejilerinin amaçlarını ve

uygulamalarını daha iyi anlayabilmektedirler.
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Buchanan (1989) araştırmasında öğretmenlerin kişilik etkenleri ile denetim

görüşmelerine ilişkin tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemeyi

amaçlamıştır. Toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonunda öğretmenlerin

denetim görüşmelerine ilişkin algılarının kişiliklerinden etkilendiği belirlenmiştir. Bu

nedenle öğretmenlerle denetim görüşmeleri düzenlemek zorunda olan bireylerin bunu göz

önünde bulundurmaları önerilmiştir.

Stevenson ve Baker (1991), araştırmalarında 15 ülkenin eğitim sisteminde

2200’den fazla sınıfta matematik dersinin öğretiminde müfredatla ilgili konuların ve sınıfta

öğretimin teftişinde ulusal ya da bölgesel düzeyde yürütülmesi arasındaki ilişkiyi ortaya

koymayı amaçlamışlardır. Bu çalışmada, teftişin ulusal düzeyde gerçekleştirildiği eğitim

sistemlerinde, yerel düzeyde kontrolün gerçekleştirildiği eğitim sistemlerinin aksine, sınıf

öğretmenlerinin aynı matematik müfredatını öğrettikleri, üstelik öğretim programının

teftişinin ulusal düzeyde yapıldığında öğretmenlerin öğrettikleri matematik müfredatının

genellikle öğretmenlerin ve öğrencilerin özelliklerine uygun olmadığı, buna karşın yerel

teftişin yürütüldüğü eğitim sistemlerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin özelliklerine uygun

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tuah (1995) ilköğretim müfettişlerinin rollerine ilişkin başöğretmenlerin ve

müfettişlerin algılarını belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmacılar okul denetimi metodunun

uygulanmasına yönelik önemli bir araç olduğunu, okul denetmenlerinin çoklu roller

oynadığını ve çok boyutlu görevler yerine getirdiklerini ve okul deneticilerinin öğretimsel

uzmanlar, program ve personel geliştiriciler olduklarını, değerlendirici ve insan ilişkileri

yöneticisi oldukları bulgusuna ulaştılar.

Riordan (1995) araştırmasında öğretmenlerle müfettişler arasındaki işbirliğine

yönelik öğretmen algılarını saptamayı amaçlamıştır. Öğretmenlere göre en etkili katılım
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müfettişlerle benzer ilgilerin, sosyal becerilerin, müfettiş ve öğretmenlerin birbirlerini

tamamlayan mesleki yeterliliklerinin aynı ölçüde değer verilen ve her iki taraf içinde teşvik

edici nitelikteki ilişkilerin olduğu katılımdır. Eğer müfettişlerle birlikte çalışmak

öğretmenler için bir risk taşıyorsa bu durumda öğretmenler müfettişlerle birlikte çalışmaya

ya da müfettişlerle birlikte zaman ayırmaya isteklilik göstermemektedir. Çalışmaya katılan

tüm öğretmenlere göre karşılıklı güven ve dostça bir ilişkinin teftiş başlangıcında

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaya göre yöneticiler öğretmenlerin müfettişlerle

birlikte çalışmalarında karşılaşacakları güçlüklerin farkında olmalıdırlar. Katılımcı teftişi

teşvik edecek yöneticiler öğretmeni geliştirme amacını gerçekleştirmek için birlikte

çalışacağı müfettişi seçmede katkısının olabileceği bir sistem geliştirmek zorundadır.

Ouston ve diğerleri tarafından (1995) yapılan araştırmada müfettişler tarafından

yapılan teftişin okul gelişimine ne oranda katkıda bulunduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu

araştırmada okul müdürlerinin görüşleri alınmıştır. Okul müdürlerinin geneli teftişin okul

gelişimine olumlu katkı yaptığını belirtmişlerdir. Aynı araştırmada bu katkıya OFSTED’in

(Office for Standarts in Education-Eğitim Standartları Ofisi) sürdürdüğü teftiş sürecinin ve

müfettişlerin olumlu tavırlarının etken olduğu ortaya konmuştur.

Brimblecombe; Shaw ve Ormstan (1996) araştırmalarında öğretmenlerin

OFSTED teftişinin bir sonucu olarak uygulamalarını değiştirme niyetlerini belirlemeyi

amaçlamıştır. Brimblecombe; Shaw ve Ormstan'ın (1996) teftişlerden sonra uyguladıkları

anketlerin sonuçlarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: Öğretmenlerin 1/3'ü

mesleki uygulamalarını değiştirmeyi kabul etmişlerdir. Erkekler, kadınlara oranla bu

konuya daha istekli bulunmuştur. Üst yöneticilerin neredeyse yarısı uygulama değişikliğini

desteklerken, sınıf öğretmenleri daha az destek olmuşlardır. Öğretmenlerin çoğu öğretim

metotlarını, %15'i ise müfredatı değiştirmek istemişlerdir. Sınıftaki uygulamayı
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değiştirmeye bayan öğretmenler erkeklerden daha çok istekliyken, erkekler organizasyon

değişikliğini desteklemişlerdir. Deneyimi az olan öğretmenlerin değişime isteği fazla iken,

bu istek tecrübe arttıkça ters oranla azalmıştır. Fakat 20 yılını doldurmuş öğretmenler yeni

öğretmenler gibi değişime karşı istekli bulunmuştur. Müfettişler eleştirel yaklaştıklarında

öğretmenler değişime açık oldukları izlenimini verirken, tersi olduğundaysa öğretmenler

negatif yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Teftişe kendisini hazır hisseden öğretmenler,

hissetmeyenlere oranla uygulamada değişikliklere daha olumlu yaklaşmışlardır.

Ouston ve Fidler (1997), okulların Eğitim Standartları Ofisi’nin okul teftişinden

önce ve sonra neler yaptıklarını belirlemeyi amaçlamıştır. Elde edilen araştırma

sonuçlarına göre:

1. Öğretmenlerden % 32’si okullarda yapılan teftişin tüm okul üzerinde “çok olumlu”

etkisi olduğunu,

2. Öğretmenlerden % 40’ı okullarda yapılan teftişin tüm okul üzerinde “genel olarak

olumlu” etkisi olduğunu,

3. Öğretmenlerden % 3’ü okullarda yapılan teftişin tüm okul üzerinde “olumsuz” etkisi

olduğunu belirtmişlerdir.

Katılımcılara teftiş sonrasında okullara en çok hangi alanlarda ilerleme kaydettikleri

sorulduğunda ise:

1-Üst Yönetim Kurulu sorumlulukları,

2-Personel eğitim, sosyal eğitim programları,

3-Özel eğitim ihtiyaçları,

4-Bütçeyle okul geliştirme arasında bağ kurma, cevapları alınmıştır.

Ayrıca bazı okullarda öğretmenlerin, teftiş raporunun onlara zaten bildikleri şeyleri

söylediğinden şikâyet ettikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler, müfettişlerden önerilerinin
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nasıl başarıya ulaştırılacağı hakkında yol gösterme içeren daha gelişimci bir yaklaşım

istediklerini belirtmişlerdir.

Dollansky (1998), araştırmasında öğretmenlerin denetim doğası ve mesleki

gelişimleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada teftişe güven,

meslektaş denetimi, risk altında olan ve yeni öğretmenlerin teftişi, formal ve informal

denetim gözlemleri, teftiş sürecinde öğretmen tercihleri tüm öğretmenler tarafından önemli

bulunan faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Dollansky’nin (1998) araştırmasında öğretimin

geliştirilmesiyle sonuçlanan teftişin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayan bir

faktör olarak algılandığı; öğretmenlerin öğretimin geliştirilmesini sağlayacak daha güçlü

bir teftiş ve mesleki gelişim bağlantısı kurulmasını istedikleri ortaya çıkmıştır.

Jailall (1998) A.B.D.’nin tüm eyaletlerinde farklılaşmış denetim modelindeki tüm

yaklaşımları veya yaklaşımların bir kısmını kullanan okul bölgeleri veya okullar üzerinde,

modelin etkililik düzeyini ve varsa işlemeyen kısımlarını belirlemek suretiyle modeli daha

makul hale getirme amacıyla yaptığı doktora tezinde; farklılaştırılmış denetim modelinin,

araştırmanın yapıldığı tarihte araştırmaya yanıt veren okulların, % 47’sinde 1-3 yıl

arasında; % 32’sinde 4-6 yıl arasında ve % 21’inde ise 6 yıldan fazla bir süredir

kullanılmakta olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Yine Jailall (1998), farklılaştırılmış denetim

modeli çerçevesinde kullanılan öz-yönetimli ve işbirlikçi yaklaşımların başarısını sağlayan

faktörleri ağırlıklarına göre şu şekilde sıralamıştır: Programın öğretmenlerin girdileriyle

geliştirilmesi, program tasarımının etkili olması, öğretmenlerin oldukça motive olması,

okul bölgesinin programı desteklemesi, okul düzeyinde kaliteli liderliğin sağlanması,

kaynakların yeterince sağlanması, öğretmenlerin olgun ve becerikli olması ve okul

kültürünün programı desteklemesi. Jailall (1998, 70), okul bölgeleri veya okulların %
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56’sının, modeli tam olarak kullanmaya başlamadan önce, en az bir yıl pilot uygulama

yaptıklarını belirtmiştir.

Fitz-Gibbon ve Stephenson-Forster (1999) araştırmalarında OFSTED’in denetim

stratejilerini ve metotlarını betimlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada OFSTED’in

metotlarının güvenirlik ve geçerlikle ilgili en temel standartları bile karşılamadığı

bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu araştırmada şu bulgulara ulaşılmıştır:

1-OFSTED’in metotları örgütün kendi prensiplerini uygulamada başarısızdır.

2- OFSTED modern yaklaşımları kullanmamaktadır.

3- OFSTED müfettişlerden analiz becerileri istemektedir ancak müfettişlerin kompleks

veriler ve araştırma kanıtlarının yorumlanmasında gerekli becerilere sahip olup olmadığını

göstermeden bu analiz becerilerini istemektedir.

4-OFSTED kendi misyonunu diğer kurumların misyonlarıyla karıştırmaktadır.

5-OFSTED şu anda geçerli ve uygun kabul edilmeyen metotlar kullanmaktadır.

Ferguson, Earley, Fidler ve Ouston’un (1999) araştırmasında İngiltere’de

ilköğretim okullarının denetim sürecini betimlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada şu

bulgulara ulaşılmıştır:

1-Teftiş sistemi okulun normal rutininde genel bir bozulma ve önemli ölçüde strese neden

olmaktadır.

2-OFSTED’in teftiş öncesinde, sırasında ve sonrasında kanıt toplama ve analizine ilişkin

uyguladığı yönteme yönelik güven eksikliği bulunmaktadır.

3-Okulun OFSTED teftişini yapısalcı bir şekilde kullanma kapasitesi OFSTED müfettiş

grubu ile okuldaki personelin arasındaki ilişkiye güçlü bir şekilde bağlıdır.
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4-OFSTED teftişinin teftiş öncesi ve sonrasında okul gelişimi için etkili bir katalizör

olduğuna yönelik çok az bir delil vardır. Öğretmenlere verilen geri bildirim onların sınıf

uygulaması üzerinde çok az bir etkiye sahiptir.

5-Teftiş kendini değerlendirme becerilerini geliştirmemektedir.

6-Zaman, para ve personel göz önüne alındığında OFSTED yapısalcı tavsiyeye çok az

önem vermektedir.

Brunel University Centre for the Evaluation of Public Policy and Practice and

the Helix Consulting Group (1999) tarafından yapılan araştırma teftiş sisteminin işleyişini

betimlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma bulgularına göre teftiş için hazırlanma okullar

üzerine önemli bir yük getirmektedir. Teftişe hazırlanma süreci normal okul gelişimini

engellemektedir ve etkili öğretimi bozmaktadır. Teftiş kırtasiyeciliğe ve okulun fiziksel

görünümüne önem vermektedir. Sınıf gözlemlerine öğretmenler güvenmemektedir. Bunun

nedeni ise öğretmenlerin gözlenmesinde seçilen kriterler, müfettişlerin konu uzmanlığı,

öğretmen performansına verilen notlar, okul seviyesindeki teftiş planın uygulanmasından

kaynaklanan hatalardır. Ayrıca bu araştırma bulgularına göre teftiş raporları okullara

bilmedikleri bir şey söylememektedir ve bazen teftiş gerçek problemleri gözden

kaçırmaktadır. Teftiş sistemi eskimiş bir teftiş modeli kullanmaktadır. Teftiş sistemi okul

gelişimi ve verimliliği için alternatif modellere karşı hoşgörüsüzdür.

Grift, Mathews, Corporal ve Collier’in (1999), araştırmaları, İngiliz ve

Hollandalı müfettişlerin bu iki ülkedeki ders denetiminde kullanılan değerlendirme

araçlarının kullanımı üzerine uygulamalı bir çalışmadır. Bu araştırmanın amacı İngiliz ve

Hollandalı müfettişlerin aynı dersi değerlendirirken; öğretmenin öğretiminin yeterli ya da

yetersiz olması ile ilgili olarak aynı fikirde olup olmadıklarını, İngiliz müfettişlerin

öğretmenlerle olan iletişiminde Hollandalı müfettişlere göre daha nazik veya daha kibar
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olma durumları ve aynı dersin farklı gözlem araçlarıyla –İngiltere’de ve Hollanda’da ders

denetiminde kullanılan gözlem formlarıyla- değerlendirilmesinde aynı sonuçların alınıp

alınmadığını ortaya koymaktır. Bu araştırma sırasında 5 İngiliz ve 5 Hollandalı müfettiş

karışık gruplar halinde önce Hollanda’daki 5 ilköğretim okulunda 46 ders gözlemi, daha

sonra İngiltere’deki 5 ilköğretim okulunda 50 ders gözlemi gerçekleştirmişlerdir. Bu

gözlemler sırasında hem İngiliz hem de Hollanda’nın denetim kurumlarınca kullanılan ders

değerlendirme formları kullanılmıştır. Gruplar halinde ders gözlemi yaparken her müfettiş

kendi gözlemini bağımsızca gerçekleştirmiştir. Araştırmada, İngiliz denetim kurulunun

kullandığı form ile Hollanda denetim kurulunun kullandığı form arasındaki korelasyon

Hollanda okullarında sırayla .81 ve .76 iken, İngiliz okullarında .85 ve .82 olarak tespit

edilmiştir. Bu sonuçlara göre iki gözlem formu arasında anlamlı bir fark olmadığı ve aynı

dersin gözlemi konusunda iki formun da aynı düzeyde ölçtüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu

araştırmanın sonuçları şunlardır:

1- İngiliz ve Hollandalı müfettişler aynı dersi değerlendirirken, öğretimin niteliğinin yeterli

veya yetersiz olması konusunda büyük oranda aynı fikirdedirler.

2- İngiliz müfettişlerin öğretmenlere karşı davranışları Hollandalı müfettişlerle aynıdır.

3- İngiliz denetim kurulunun formu ile yüksek notla notlandırılan derslere, Hollanda

denetim kurulunca kullanılan form ile de yüksek not verilmiştir.

Britton, Goodman ve Rak (2002) tarafından ABD’de yapılan deneysel bir araştırmada,

katılımcıların teftişi nasıl algıladıkları ve teftiş kavramının neleri çağrıştırdığı ortaya

çıkarılmaya çalışılmıştır. Katılımcılar teftiş kavramı ile kontrol, yardım, danışmanlık ve

kaygı gibi kavramları ilişkilendirmişlerdir. Adı geçen araştırmada, araştırmacılar,

araştırmanın teorik temellerini açıklarken müfettişlik eğitiminin eksik ve yetersiz olduğunu

ileri sürmektedirler. Teftiş olayının ortaya çıkan yeni gelişmeler ışığında yeniden
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değerlendirilmesi gerektiği; teftişte öğretmenlere danışmanlık hizmetinin ön plana çıktığı;

teftişin denetleyen-denetlenen işbirliğine dayalı olması gerektiği ifade edilmektedir.

Freyberg Foote (2005) araştırmasında denetlenenlerin denetime açık olma

durumu üzerinde değerlendirmenin etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu araştırma

bulguları teftiş edilen kişilerin müfettişlerin onlara açık ve destekçi olduğu durumlarda

daha açık olduklarını ortaya koymaktadır. Açık olma teftişin önemli bir öğesi olmasına

karşın müfettişler bazen teftiş esnasında nasıl davranacakları konusunda kararsız

kalabilmektedirler. Ayrıca olumlu bir şekilde değerlendirilen kişilerin olumsuz bir şekilde

değerlendirilen kişilere göre daha açık ve müfettişe destekçi oldukları belirlenmiştir.
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III. BÖLÜM: YÖNTEM

Bu araştırmada Mersin İli Merkez İlçelerdeki ilköğretim okullarında görev

yapan öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini

yerine getirme derecesine ilişkin algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma var olan

durumu olduğu gibi saptamaya çalıştığı için betimsel bir araştırmadır ve bundan dolayı bu

araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri,

geçmişte olan ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan

araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 1995). Ayrıca, ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerinde denetim görevlerini yerine getirme derecesi konusunda ilköğretim okullarında

görev yapan öğretmenlerin algıları kıdem, branş, cinsiyet, öğrenim durumu, mezun olunan

yüksek öğretim kurumu ve kariyer basamakları değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır.

Bu değişkenler açısından öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı

belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı grupların belirtilen bu değişkenler açısından

karşılaştırılması söz konusudur.  Dolayısıyla bu araştırma aynı zamanda ilişkisel bir

araştırmadır (Erkuş, 2005).  Bu araştırmaya konu olan ilköğretim müfettişlerinin denetim

görevlerini yerine getirme derecesi herhangi bir etkileme çabası gösterilmeden var olduğu

evren içinde tanımlanmaya çalışılmıştır.

III.1. Evren ve Örneklem

Araştırmanın çalışma evrenini, 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Mersin İli

Merkez İlçelerdeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan kadrolu öğretmenler
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oluşturmaktadır. Çalışma evreninin kapsamındaki resmi ilköğretim okullarında 5346

öğretmen bulunmaktadır (Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2008).

Bu araştırmada var olan çalışma evreninden oransız eleman örnekleme (simple

random sampling) yoluyla örneklem seçilmiştir (Karasar, 1995). Oransız eleman

örnekleme, evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları

örnekleme türüdür. Bu örnekleme türüne “basit tesadüfi örnekleme”, “yalın örnekleme”,

“yansız örnekleme” gibi adlar da verilmektedir. Oransız eleman örneklemede çalışma

evrenindeki eleman türlerinden her birinden örnekleme girenlerin sayısı tümü ile şansa

bırakılmıştır (Karasar, 1995). Bu araştırmada oransız eleman örneklemenin seçilmesinin

nedeni şudur:  Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün elinde küme örnekleme veya diğer

örnekleme türlerinin kullanımı için gerekli veriler bulunmamaktadır.

Bu araştırmada çalışma evrenin % 20’sine ulaşılmıştır. 5346 öğretmenden

oluşan çalışma evrenini temsil eden örneklem 1069 öğretmenden oluşmuştur. 1069 kişilik

bir örneklem grubunda dağılımın normal olduğu düşünülmektedir. Dağılımın normal

olduğuna yönelik beklentinin nedeni şudur: Örneklem büyüklüğü arttıkça (n) örneklemin

evreni temsil etme gücü de artmaktadır (Erkuş, 2005; Karasar, 1995; Sencer, 1989).

    III.2. Veri Toplama Aracı

Bu araştırmada daha fazla insana daha kısa sürede ulaşmak ve deneklerin

algılarını kodlayarak istatistiksel işlemler yapabilmek için veri toplama aracı olarak ölçek

kullanılmıştır (Erkuş, 2005). Veri toplama aracının geliştirilmesi aşamasından önce

belirlenen araştırma amaçlarına ulaşılabilmesi için konuyla ilgili tezler, makaleler ve
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kitaplar incelenmiştir. Elde edilen bilgiler yardımıyla veri toplama aracının kavramsal ve

kuramsal yapısı ve ana çerçevesi oluşturulmuştur.

İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini yerine

getirme derecesine ilişkin ilköğretimde çalışan öğretmenlerin algılarını belirlemek

amacıyla hazırlanan ölçme aracı iki ana bölümden oluşmaktadır. Ölçme aracının birinci

bölümü öğretmenlere ait kişisel bilgilerle ilgili maddeleri içermektedir. Ölçme aracının

ikinci bölümünde ise müfettişlerin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini yerine

getirme derecesine ilişkin öğretmenlerin algılarını yansıtan 42 madde yer almaktadır. Bu

maddeler müfettişlerin öğretmen teftişlerindeki görevleri ile ilgilidir.

Ölçek hazırlanırken ölçeğin dil açısından değerlendirilmesi için üç Türkçe

öğretmenine, iki öğretim üyesine, bir okul müdürüne ve üç müfettişe başvurulmuş ve

görüşleri alınmıştır. Bu kişilerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Ölçeğin kapsam açısından değerlendirilmesi için ve kapsam geçerliliğine ilişkin ölçekte

kullanılan ifadelerin açık olup olmadığını belirlemek için eğitim yönetimi, teftişi,

planlaması ve ekonomisi alanında uzman bir öğretim üyesine ve ölçme değerlendirme

alanında uzman bir öğretim üyesine ve üç müfettişin görüşlerine başvurulmuştur. Bu

kişilerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

 Yapı geçerliliği ve güvenirliğini belirleyebilmek amacıyla ölçek 329

öğretmene uygulanarak ön denemesi (birinci pilot uygulaması) yapılmıştır. Ön deneme

sonuçlarından elde edilen verilere Faktör Analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda,

faktör yükü düşük olan ya da iki farklı faktöre yük veren maddeler tespit edilmiş ve bu

maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Yapı geçerliliğinin tespit edilmesi amacıyla Temel

Bileşenler Analizi Tekniği (Principal Component Analysis) kullanılarak ölçeğin tek faktör

içerdiği belirlenmiştir. Bu faktör ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-
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öğretimle ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin öğretmen algılarını

ölçmektedir. Ayrıca başlangıçta 69 madde olarak hazırlanan ölçek faktör yükü düşük olan

ya da iki farklı faktöre yük veren maddelerin çıkarılmasıyla 42 maddeden oluşmuştur

(Ölçekten çıkarılan maddeler Ek 7’de verilmiştir). Ölçeğin tek faktörü ölçmeye yönelik

faktör yük değerleri .85 ile .99 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçeğin güvenirlini tespit

etmek için alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin hesaplanan Cronbach Alfa

Güvenirlik Katsayısı .99,9’dur. Faktör analizi sonucunda özdeğer 40,868 olarak

bulunmuştur. Ölçek toplam varyansın % 97,3’ünü açıklamaktadır. Birinci pilot

uygulamadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde bu ölçeğin bir kez daha ön denemesi

yapılmıştır. Ölçek Erdemli’deki ilköğretim okullarında 619 öğretmene uygulanmıştır.

Ancak bu uygulamada ölçekte sadece branş ve kıdem değişkenleri kullanılmıştır.

III.3. İşlem

Araştırmanın çalışma evrenini Mersin İli Merkez İlçelerdeki resmi ilköğretim

okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Ölçek, bu evrendeki öğretmenlere

uygulanmıştır ve bu öğretmenlerden veri toplanmıştır. Araştırma için ölçek örneklemdeki

öğretmen sayısı kadar çoğaltılmıştır. Ölçek, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden

gerekli izinler alındıktan sonra uygulanmıştır. Öğretmenlere bu araştırmanın bilimsel

amaçlı olduğu söylenmiştir ve bu öğretmenlerden ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişine yönelik denetim görevlerini yerine getirme derecelerine ilişkin algılarını

belirtmeleri istenmiştir. Araştırmacının kendisi bu bölümde belirtilen işleri yapmıştır.
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III.4.Verilerin Analizi

Ölçme aracıyla toplanan verilerin analizinde SPSS (The Statistical Packet For

Social Sciences) 11 For Windows programı kullanılmıştır. Araştırmanın amacı

çerçevesinde cevapları aranan alt amaçlara yönelik olarak toplanan veriler önce

kodlanmıştır. Kodlanan veriler bilgisayara aktarılmıştır. Bilgisayara aktarılan veriler

üzerinde gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Öğretmenlerin algılarının

belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Öğretmenlerin algıları

arasında branş, cinsiyet ve kariyer basamakları değişkenleri açısından farklılık olup

olmadığının belirlenmesi için t-testi uygulanmıştır. Branş, cinsiyet ve kariyer basamakları

değişkenleri açısından öğretmenler iki kategoriye ayrılarak bu iki kategorideki

öğretmenlerin algıları kıyaslandığı için t-testi uygulanmıştır. Öğretmen algıları arasında

kıdem değişkeni açısından farklılık olup olmadığının belirlenmesi için tek yönlü varyans

analizi kullanılmıştır. Kıdem değişkeni açısından öğretmenler beş kategoriye ayrılarak bu

beş kategorideki öğretmenlerin algıları kıyaslandığı için tek yönlü varyans analiz

kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın çıktığı durumlarda ise farkın kaynağını belirlemek için

Tukey HSD Testi yapılmıştır. Mezun olunan yüksek öğretim kurumu değişkeni açısından

öğretmenler dört kategoriye ayrılarak bu dört kategorideki öğretmenlerin algıları

kıyaslandığı için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın çıktığı

durumlarda ise farkın kaynağını belirlemek için Tukey HSD Testi yapılmıştır. Öğrenim

durumu değişkeni açısından öğretmenler üç kategoriye ayrılarak bu üç kategorideki

öğretmenlerin algıları kıyaslandığı için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anlamlı

farklılığın çıktığı durumlarda ise farkın kaynağını belirlemek için Tukey HSD Testi

yapılmıştır.
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Araştırmada kullanılan ölçek beşli Likert Tipi ölçektir. Her bir maddeye

verilen cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında değişmektedir.  Ölçeği cevaplayanlar algılarını

ölçekte yer alan “Hiç”, “Az”, “Orta”, “Çok” ve “Tam” kategorilerinden birisini

işaretleyerek belirtmiştir. Ölçekte yer alan aralıkların eşit olduğu (4/5) düşüncesinden

hareket ederek seçeneklere ait sınırlar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir (Olgun, 2005:85).

Seçenek                                  Kod        Sınırı

Hiç                                          (1)        1.00-1.80

Az     (2)       1.81-2.60

Orta (3)        2.61-3.40

Çok (4)        3.41-4.20

Tam (5)        4.21-5.00

Yukarıda belirtilen sınırlar Olgun’un (2005) “İlköğretim Okulu Müdür ve

Müdür Yardımcılarının İlköğretim Müfettişlerinin Yapmış Olduğu Denetim Etkinliklerine

İlişkin Görüşleri (Kırıkkale İl Örneği)” adlı tezinden alınmıştır.
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IV. BÖLÜM: BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde araştırma bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar yer

almaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar, araştırmanın alt problemleri

doğrultusunda aşağıda verilmiştir.

IV.1. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İlköğretim

Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerinde Eğitim-Öğretim İle İlgili Denetim Görevlerini

Yerine Getirme Derecesine İlişkin Algıları

Araştırmanın birinci alt problemi “İlköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili

denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları nelerdir?” biçiminde ifade

edilmişti. Bu alt probleme ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ve her bir

maddenin sıra değeri aritmetik ortalama açısından aşağıdaki Tablo-11’de verilmiştir.

Tablo-11: İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin
ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde  eğitim-öğretim ile
ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algılarına
yönelik aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri N ss
1 Müfettişler, öğretmenler tarafından dersliğin bakımına ilişkin etkinliklerin

yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 3,1768 1,02203

2 Müfettişler, öğretmenler tarafından derslikte öğrencilerin seviyelerine uygun
araç, gereç ve materyallerin bulundurulmasına ilişkin etkinliklerin yerine
getirilmesini denetlemektedirler.

1069 3,1160 1,07038

3 Müfettişler, öğretmenler tarafından derslikte öğrencilerin seviyelerine uygun
oyunla ilgili araç, gereç ve materyallerinin bulundurulmasına ilişkin etkinliklerin
yerine getirilmesini denetlemektedirler.

1069 2,9308 1,09599

4 Müfettişler, öğretmenler tarafından derslikte sınıf kitaplığı/kitap köşesi
oluşturulmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,9355 1,10690

5 Müfettişler, öğretmenler tarafından yıllık,  ünite, günlük ve diğer öğretim
planlarının uygulanmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

1069 2,7428 1,11268

6 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğretim ilkelerinin gözetilmesine ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,4453 1,11847
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7
Müfettişler, öğretmenler tarafından dersin araç ve konusuna uygun strateji
seçilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler.

1069 2,4752 ,98424
8 Müfettişler, öğretmenler tarafından yöntem, teknik ve araçların etkili

kullanımına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,4135 1,04454

9 Müfettişler, öğretmenler tarafından yöntem, teknik ve araçların öğrencilere etkili
kullandırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,3742 1,05483

10 Müfettişler, öğretmenler tarafından deneylere yer verilmesine yönelik
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler 1069 2,4864 1,06575

11 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif
katılımını sağlayacak ortam ve süreçlerin hazırlanmasına yönelik etkinliklerin
yerine getirilmesini denetlemektedirler.

1069 2,6361 ,96447

12 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilerle etkili iletişim kurulmasına
ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,5706 1,05642

13 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere öğrenci seviyesine uygun
araştırma yaptırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

1069 2,5734 1,03654

14 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere mevzuata uygun araştırma
yaptırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,6754 1,02147

15 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrenci seviyesine uygun bilgiye ulaşma
yollarının öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

1069 2,6651 1,04313

16 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere mevzuata uygun bilgiye ulaşma
yollarının öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

1069 2,5519 ,99548

17 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirilmesine
ilişkin  etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,5005 ,97114

18 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilerde ulusal bilincin ve ulusal
değerlere saygının geliştirilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler

1069 2,8410 1,07097

19 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere seviyelerine uygun olarak
İstiklal Marşının öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

1069 2,5276 1,10177

20 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere seviyelerine uygun olarak,
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine
getirilmesini denetlemektedirler.

1069 2,5463 ,92558

21 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığının
kazandırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,3882 1,13914

22 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere ders programının öngördüğü
hedef ve davranışların kazandırılmasına yönelik etkinliklerin yerine
getirilmesini denetlemektedirler

1069 2,4051 1,19519

23 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere sorumluluk ve güven duygusu
kazandırılmasına yönelik etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,5931 1,09817

24 Müfettişler, öğretmenler tarafından sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilere
ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,6455 1,10609

25 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrenci başarısının ölçülmesine ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,4864 1,16159

26 Müfettişler, öğretmenlerin sınıf içinde eğitimsel liderlik becerisini
göstermelerine ilişkin  etkinlikleri denetlemektedirler. 1069 2,5725 ,94692

27 Müfettişler, öğretmenlerin yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel ile işbirliği
içinde verilen görevleri yapmalarına ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. 1069 2,4808 1,04615

28 Müfettişler, öğretmenlerin törenlere katılmalarına ilişkin etkinlikleri
denetlemektedirler. 1069 2,5182 ,93260

29 Müfettişler, öğretmenlerin mesleki toplantılara katılmalarına ilişkin etkinlikleri
denetlemektedirler. 1069 2,3891 1,15069

30 Müfettişler, öğretmenlerin mesleki toplantılarda karar alma sürecine
katılmalarına ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. 1069 2,4247 1,06493

Tablo 11’in devamı
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31 Müfettişler, öğretmenlerin şube öğretmenler kurulunda karar alma sürecine
katılmalarına ilişkin  etkinlikleri denetlemektedirler. 1069 2,4275 1,03027

32 Müfettişler, öğretmenlerin zümre öğretmenleri toplantılarında karar alma
sürecine katılmalarına ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. 1069 2,6006 1,05399

33 Müfettişler, öğretmenlerin  öğretmenler kurulunda alınan kararları
uygulamalarına ilişkin  etkinlikleri denetlemektedirler. 1069 2,3012 1,11971

34 Müfettişler, öğretmenlerin şube öğretmenler kurulunda alınan kararları
uygulamalarına ilişkin  etkinlikleri denetlemektedirler 1069 2,2975 1,08333

35 Müfettişler, öğretmenlerin zümre öğretmenleri toplantılarında alınan kararları
uygulamalarına ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. 1069 2,3583 1,11668

36 Müfettişler, öğretmenler tarafından okulun bulunduğu çevrenin tanıtılmasına
ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,7035 1,10794

37 Müfettişler, öğretmenler tarafından okulun bulunduğu çevrenin korunmasına
ilişkin  etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,8672 1,08408

38 Müfettişler, öğretmenler tarafından mesleğin ve görevin gerektirdiği ilke ve
kurallara uyulmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler 1069 2,3761 1,14853

39 Müfettişler, öğretmenler tarafından mevzuatın öğrenilmesine ilişkin etkinliklerin
yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,4051 ,99701

40 Müfettişler, öğretmenler tarafından çağdaş öğretim stratejilerinin öğrenilmesine
ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini  denetlemektedirler. 1069 2,4630 1,08263

41 Müfettişler, öğretmenler tarafından mevzuatın uygulamasına ilişkin etkinliklerin
yerine getirilmesini denetlemektedirler. 1069 2,4312 1,09056

42 Müfettişler, öğretmenler tarafından çağdaş öğretim stratejilerinin uygulamasına
ilişkin  etkinliklerin  yerine getirilmesini  denetlemektedirler. 1069 2,6567 1,03089

ORT 1069 2,5708 ,92805

Tablo-11’in incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi ilköğretim okullarında

görev yapan öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-

öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları az ve orta

kategorilerinde toplanmaktadır. İlköğretimde görev yapan öğretmenler ilköğretim

müfettişlerinin ölçekte yer alan 29 maddeyi “az” derecede 13 maddeyi de “orta” derecede

yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir. İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin

algılarına göre ilköğretim müfettişleri öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretimle ilgili

aşağıdaki denetim görevlerini “az” derecede yerine getirmektedir:

1-Öğretmenler tarafından öğretim ilkelerinin gözetilmesine ilişkin etkinliklerin yerine

getirilmesinin denetimi.

2-Öğretmenler tarafından dersin araç ve konusuna uygun strateji seçilmesine ilişkin

etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

Tablo 11’in devamı
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3-Öğretmenler tarafından yöntem, teknik ve araçların etkili kullanımına ilişkin etkinliklerin

yerine getirilmesinin denetimi.

4-Öğretmenler tarafından yöntem, teknik ve araçların öğrencilere etkili kullandırılmasına

ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

5-Öğretmenler tarafından deneylere yer verilmesine yönelik etkinliklerin yerine

getirilmesini denetimi.

6-Öğretmenler tarafından öğrencilerle etkili iletişim kurulmasına ilişkin etkinliklerin yerine

getirilmesinin denetimi.

7-Öğretmenler tarafından öğrencilere öğrenci seviyesine uygun araştırma yaptırılmasına

ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

8-Öğretmenler tarafından öğrencilere mevzuata uygun bilgiye ulaşma yollarının

öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

9-Öğretmenler tarafından öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirilmesine ilişkin  etkinliklerin

yerine getirilmesinin denetimi.

10-Öğretmenler tarafından öğrencilere seviyelerine uygun olarak İstiklal Marşının

öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

11-Öğretmenler tarafından öğrencilere seviyelerine uygun olarak, Atatürk’ün Gençliğe

Hitabesinin öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

12-Öğretmenler tarafından öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığının kazandırılmasına

ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

13-Öğretmenler tarafından öğrencilere ders programının öngördüğü hedef ve davranışların

kazandırılmasına yönelik etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

14-Öğretmenler tarafından öğrencilere sorumluluk ve güven duygusu kazandırılmasına

yönelik etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.
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15-Öğretmenler tarafından öğrenci başarısının ölçülmesine ilişkin etkinliklerin yerine

getirilmesinin denetimi.

16-Öğretmenlerin sınıf içinde eğitimsel liderlik becerisini göstermelerine ilişkin

etkinliklerin denetimi.

17-Öğretmenlerin yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel ile işbirliği içinde verilen

görevleri yapmalarına ilişkin etkinliklerin denetimi.

18-Öğretmenlerin törenlere katılmalarına ilişkin etkinlikleri denetimi.

19-Öğretmenlerin mesleki toplantılara katılmalarına ilişkin etkinliklerin denetimi.

20-Öğretmenlerin mesleki toplantılarda karar alma sürecine katılmalarına ilişkin

etkinliklerin denetimi.

21-Öğretmenlerin şube öğretmenler kurulunda karar alma sürecine katılmalarına ilişkin

etkinliklerin denetimi.

22-Öğretmenlerin zümre öğretmenleri toplantılarında karar alma sürecine katılmalarına

ilişkin etkinliklerin denetimi.

23-Öğretmenlerin öğretmenler kurulunda alınan kararları uygulamalarına ilişkin

etkinliklerin denetimi.

24-Öğretmenlerin şube öğretmenler kurulunda alınan kararları uygulamalarına ilişkin

etkinliklerin denetimi.

25-Öğretmenlerin zümre öğretmenleri toplantılarında alınan kararları uygulamalarına

ilişkin etkinliklerin denetimi.

26-Öğretmenler tarafından mesleğin ve görevin gerektirdiği ilke ve kurallara uyulmasına

ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

27-Öğretmenler tarafından mevzuatın öğrenilmesine ilişkin etkinliklerin yerine

getirilmesinin denetimi.
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28-Öğretmenler tarafından çağdaş öğretim stratejilerinin öğrenilmesine ilişkin etkinliklerin

yerine getirilmesinin denetimi.

29-Öğretmenler tarafından mevzuatın uygulamasına ilişkin etkinliklerin yerine

getirilmesinin denetimi.

İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim müfettişleri

öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretimle ilgili aşağıdaki denetim görevlerini “orta” derecede

yerine getirmektedir:

1-Öğretmenler tarafından dersliğin bakımına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin

denetimi.

2-Öğretmenler tarafından derslikte öğrencilerin seviyelerine uygun araç, gereç ve

materyallerin bulundurulmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

3-Öğretmenler tarafından derslikte öğrencilerin seviyelerine uygun oyunla ilgili araç, gereç

ve materyallerinin bulundurulmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

4-Öğretmenler tarafından derslikte sınıf kitaplığı/kitap köşesi oluşturulmasına ilişkin

etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

5-Öğretmenler tarafından yıllık,  ünite, günlük ve diğer öğretim planlarının uygulanmasına

ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

6-Öğretmenler tarafından öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif katılımını sağlayacak

ortam ve süreçlerin hazırlanmasına yönelik etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

7-Öğretmenler tarafından öğrencilere mevzuata uygun araştırma yaptırılmasına ilişkin

etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

8-Öğretmenler tarafından öğrenci seviyesine uygun bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesine

ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.
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9-Öğretmenler tarafından öğrencilerde ulusal bilincin ve ulusal değerlere saygının

geliştirilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

10-Öğretmenler tarafından sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilere ilişkin

etkinliklerin yerine getirilmesinin denetimi.

11-Öğretmenler tarafından okulun bulunduğu çevrenin tanıtılmasına ilişkin etkinliklerin

yerine getirilmesinin denetimi.

12-Öğretmenler tarafından okulun bulunduğu çevrenin korunmasına ilişkin etkinliklerin

yerine getirilmesinin denetimi.

13-Öğretmenler tarafından çağdaş öğretim stratejilerinin uygulamasına ilişkin etkinliklerin

yerine getirilmesinin  denetimi.

Öğretmenlerin algıları aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde yani

aritmetik ortalamaların ortalaması alındığında genel olarak ilköğretim okullarında görev

yapan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile

ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesini ( =2,57) ortalama ile “az” olarak

nitelendirmektedir. Bir başka deyişle ilköğretimde görevli öğretmenler müfettişlerin

öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini yeterince yerine getirmediğini düşünmektedir.

Demir (2004)’in araştırmasında ise öğretmen görüşlerine göre ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen denetimi etkinlikleri konusunda görevlerini orta düzeyde yerine

getirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın bulgularının ortaya koyduğu gibi

Demir’in araştırması da ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişindeki denetim

görevlerini tam anlamıyla yerine getirmediğini göstermektedir.

Kartal’(1997) ın araştırmasından elde edilen bulgular da bu araştırmanın

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Kartal’(1997) ın araştırması teftiş ve değerlendirme

etkinliklerinin az derecede uygulandığını ortaya koymuştur. Kavas (2005)’ın araştırması
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da bu araştırmanın bulgularını desteklemektedir. Kavas’ın (2005) araştırmasında

ilköğretim müfettişlerinin denetim davranışlarına yönelik öğretmenlerin algılarına ilişkin

cevapların aritmetik ortalaması sonucu elde edilen puanlara göre ankette yer alan denetim

davranışları ‘bazen’ düzeyinde gerçekleşmiş, buna karşılık öğretmen beklentilerinin

aritmetik ortalaması sonucu ise ‘her zaman’ düzeyinde gerçekleşmiştir. Öğretmenler

üzerinde müfettişlerin denetim davranışlarını uygulama düzeyleri rahatsızlık uyandırırken,

aynı denetim davranışlarına ilişkin öğretmenler, müfettişlerden yüksek düzeyde

gerçekleşme beklemektedirler sonucuna varılmıştır.

Karabulut’un (2005) araştırması da benzer sonuçları ortaya koymaktadır. Bu

araştırmaya göre öğretmenler denetimsel davranış ve tutum boyutuna ilişkin sorulara

verdikleri yanıtlarda müfettişlerin denetimsel davranışı az düzeyde yerine getirdiğini ifade

etmişlerdir.  Has’ın (1998) araştırması da bu araştırmanın bulgularıyla paralellik

göstermektedir. Has’ın (1998) araştırmasında öğretmenler ilköğretim de yapılan teftiş

faaliyetlerinin öğretmenlerin mesleki uygulamalarını geliştirmede orta derecede rolü

olduğu görüşündedir. Bu araştırma bulgularına göre hem müfettişler hem de öğretmenler

yapılan teftiş faaliyetlerinin öğretmenlerin mesleki uygulamalarını geliştirmesinde etkili

olmadığı görüşündedir. Yıldırım’ın (2007) araştırmasında sosyal bilgiler öğretmenlerinin

gerekli ders denetiminin uygulanması etkinliklerinin “kısmen” düzeyinde gerçekleştiğine

yönelik görüşe sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla Yıldırım’ın araştırması da

bu araştırmanın bulgularıyla benzerlik göstermektedir ve öğretmen teftişine yönelik

denetim etkinliklerinin tam anlamıyla yerine getirilmediğini göstermektedir.

Görüldüğü üzere bu araştırmadan elde edilen ilköğretim müfettişlerinin

öğretmen teftişlerinde eğitim öğretimle ilgili denetim görevlerini yeterince yerine

getiremediği bulgusu diğer araştırmalardan elde edilen bulgular tarafından da
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desteklenmektedir. İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini

yeterince yerine getirememesinin başlıca nedeni müfettişlerin görev alanlarının çok ve

çeşitli olmasından kaynaklanmış olabilir. İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları

Yönetmeliği müfettişlere teftiş, araştırma, inceleme, değerlendirme, iş başında yetiştirme

ve soruşturma görevlerini vermiştir. Müfettişler bu görevlerini sadece ilköğretimde değil

aşağıdaki kurumlarda da yerine getirmektedir:

1-Okul öncesi eğitim kurumları

2-Özel eğitim gerektiren çocuklar için açılmış ilköğretim seviyesindeki okullar ve sınıflar

3-Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

4-İlköğretim seviyesinde açılan öğrencileri yetiştirme kursları

5-625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi ve

ilköğretim kurumları ile ilköğretim seviyesindeki dershaneler, her tür ve seviyedeki özel

yaygın eğitim kursları

6-Rehberlik ve araştırma merkezleri, akşam sanat okulu müdürlükleri

7-Öğretmen evi, öğretmen evi lokalleri ile sosyal tesisleri

8-Milli eğitim yayın evleri

9-Kur’an kursları

10-Spor ve izcilik merkezleri

11-Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri

Bütün bu kurumlarda teftiş araştırma, inceleme, değerlendirme, iş başında

yetiştirme ve soruşturma görevlerini yürütmek oldukça zaman almaktadır. Ayrıca bu

görevleri yürütmek için gerekli olan müfettiş sayısı yetersizdir ve uygulamada

müfettişlerin zamanının önemli bir bölümünü soruşturmalar almaktadır. Bundan dolayı

müfettişler öğretmen teftişine yeterince zaman ayıramamaktadır. Yapılan öğretmen teftişi
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sayısı arttırılmalıdır. Yılda iki kez yapılan öğretmen teftişi ihtiyaçlara yeterince cevap

vermemektedir.

Müfettişlerin öğretmen teftişindeki denetim görevini yeterince yerine

getirememesinin bir diğer nedeni ilköğretim müfettişlerinin eğitim düzeyi ile ilgilidir.

Öğretmenler genellikle kendisi ile aynı düzeyde eğitime sahip olan müfettişler tarafından

denetlenmektedir. Bundan dolayı denetledikleri öğretmenlerden daha fazla uzmanlığa

sahip değildirler. Ayrıca branş öğretmenlerini denetlemek için yeterli sayıda belirli branşta

uzmanlaşmış müfettişler bulunmamaktadır. Dolayısıyla branş öğretmenlerini çoğunlukla

kendi alanından olmayan müfettişler denetlemektedir. Müfettişlerin denetledikleri

öğretmenlerin branşlarında uzman olmasının yanı sıra teftiş alanında uzman eğitimi almış

olması gerekir. İlköğretim müfettişleri hizmetiçi eğitimler yoluyla yetiştirilmektedir. Oysa

ilköğretim müfettişlerinin etkili bir denetim yapabilmesi için eğitim yönetimi ve denetimi

alanında lisansüstü düzeyde eğitim almış olması gerekir. Ancak ilköğretim müfettişlerinin

çok az bir kısmı bu alanda eğitim almıştır.

IV.2. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Branş Değişkeni

Açısından İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerinde Eğitim-Öğretim İle

İlgili Denetim Görevlerini Yerine Getirme Derecesine İlişkin Algıları

Araştırmanın ikinci alt problemi “İlköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin branş değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde

eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” biçiminde ifade edilmiştir. Bu probleme ilişkin t

testi ve sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.
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Tablo-12:Branş değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan
öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde  eğitim-öğretim
ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin olarak yapılan  t Testi ve Sonuçları

Branş N S t p
Sınıf
Öğretmenliği 517 3,0894 ,75520

 Branş
Öğretmeni 552 2,0851 ,80413

21,014 ,000*

*P<0,01

Tablo 12’de branş değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili

denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık

olup olmadığına ilişkin olarak yapılan t-testi ve sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre

branş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İlköğretim müfettişlerinin

öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme

derecesine ilişkin sınıf öğretmenlerinin algısı ( =3,0894) ve branş öğretmenlerinin algısı

ise ( =2,0851)’dur. Buna göre sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin algıları

arasında anlamlı bir farklılık vardır (t: 21,014;p<.000). Farklılığa ise sınıf öğretmenlerinin

algıları neden olmuştur. Sınıf öğretmenleri ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesini

( =3,0894) ortalama ile “orta” olarak nitelendirirken branş öğretmenleri ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde  eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine

getirme derecesini ( =2,0851) ortalama ile “az” olarak nitelendirmektedir. Bir başka

deyişle sınıf öğretmenleri branş öğretmenlerine kıyasla ilköğretim müfettişlerinin öğretmen
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teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini daha yüksek düzeyde yerine

getirdiğini belirtmiştir.

Sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri arasında farklılığın çıkmasının en

önemli nedeni ilköğretim müfettişlerinin henüz tam anlamıyla branşlaşamamasıdır. Bir çok

branş öğretmeni kendi branşında uzman olan bir müfettiş tarafından denetlenememektedir.

Örneğin, İngilizce öğretmenleri genellikle İngilizce alanında uzman olmayan müfettişler

tarafından denetlenmektedir. Farklılığın bir diğer nedeni ise sınıf ve branş öğretmenlerinin

üniversitede aldıkları eğitimden kaynaklanmaktadır. Sınıf öğretmenleri fen, matematik,

Türkçe gibi bir çok alanda basit düzeyde bir eğitim alırken branş öğretmenleri ise bir

alanda uzmanlaşmalarını sağlayan bir eğitim almaktadır. Ayrıca, sınıf ve branş

öğretmenlerinin etkileşim halinde bulunduğu ve eğitim verdiği öğrencilerin de farklı yaş

gruplarından olması nedeniyle bu öğretmenlerin öğretmenlik deneyimleri de farklılıklar

göstermektedir. Farklı eğitim yaşantıları ve öğretmenlik deneyimlerine sahip olmalarından

dolayı ilköğretimin birinci kademesini oluşturan sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretimin

ikinci kademesini oluşturan branş öğretmenlerinin eğitime bakış açılarında ve ilköğretim

müfettişlerinin teftiş etkinliklerinden beklentilerinde farklılıklar oluşması mümkündür. Bu

beklenti farklılığı onların ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim

ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı

farklılığa neden olabilir. Bu farklılığın bir diğer nedeni ise “Öğretmen Teftiş Formu”nun

sınıf ve branş öğretmenleri için aynı kriterlere sahip olmasıdır. Oysa teftiş formundaki bazı

kriterlerin bazı derslerle hiçbir ilgisi yoktur. Örneğin, bir müfettişin İngilizce öğretmenini

ve beden eğitimi öğretmenini deneylere yer verme konusunda denetlemesi mümkün

değildir ancak “Öğretmen Teftiş Formunda” böyle bir kriter bulunmaktadır.
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Bu araştırmadan elde edilen bulgular Dündar (2005)’ın araştırmasından elde

edilen bulgularla benzerlikler göstermektedir. Dündar (2005) ilköğretim okullarında

yapılan teftişin okul başarısı ve gelişimi üzerine etkisini saptamayı amaçladığı

araştırmasında sınıf öğretmenlerinin teftiş geçirmiş olmaya ilişkin tutum puanlarının

ortalamasının branş öğretmenlerinin tutum puanlarının ortalamasına göre daha yüksek

olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Sınıf öğretmenlerinin teftişe yönelik daha olumlu bir tutuma

sahip olması onların ilköğretim müfettişlerinin denetim görevini yerine getirme düzeyine

yönelik algılarını etkilemiş olabilir.

Yılmaz (1998) araştırmasında teftişte karşılaşılan genel sorunlardan bir tanesinin de

her branşta yeteri kadar müfettişin olmaması olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Kendi branşında

uzman bir müfettiş tarafından teftiş edilmeyen branş öğretmenleri müfettişlerin öğretmen

teftişindeki denetim görevlerini yerine getirme derecesinin yeterli olmadığı algısına sahip

olabilir. Bundan dolayı branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerine kıyasla denetim

etkinliklerini yetersiz bulmuş olabilir. Kaya (2006)’nın araştırması da branş

öğretmenlerinden olan İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

araştırmanın bulgularına göre İngilizce öğretmenleri geçirdikleri denetimden memnun

değildir ve denetim sürecinin etkili, yararlı ve gerekli olduğunu düşünmemektedir. Ayrıca

bu araştırma bulgularına göre İngilizce öğretmenleri İngilizce ve İngilizce öğretme

metotlarını bilen ve yeni gelişmelerden haberdar olan müfettişler tarafında denetlenmek

istemektedir. Yıldırım (2007)’ın araştırması ise yine branş öğretmeni olan sosyal bilgiler

öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktadır. Sosyal Bilgiler

öğretmenleri ders denetimi etkinliklerinin “kısmen” düzeyinde gerçekleştiği görüşüne

sahiptirler. Sosyal Bilgiler öğretmenleri ders denetimlerinde müfettişlerin göstermeleri

gereken müfettiş davranışlarının “kısmen” gerçekleştiği yönünde bir görüşe sahiptirler.
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Branş öğretmenlerinin algılarının sınıf öğretmenlerinin algılarından farklı olmasının bir

nedeni de branş müfettişi sayısı ile ilgili olabilir. Uyanık’ın (2007) araştırmasında branş

müfettişi sayısının yetersiz olduğu ve ilköğretim II. kademede yapılan ders teftişi

etkinliklerini branş müfettişlerinin gerçekleştirmediği uygulanan test ve teknikler sonucu

ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmada müfettişlerin alanı olmayan derslerin teftişini başka

müfettişlere bırakmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.

Bostancı (2005) ise çalışmasında ilköğretim müfettişlerinin genelde sınıf

öğretmenliği branşından gelmesinin teftişin etkili yapılmamasına neden olduğunu

belirtmiştir. Gürer’in (2005) ve Aslan’ın (2000) araştırmaları da Bostancı’nın çalışmasının

sonuçlarını desteklemektedir. Gürer’in (2005) araştırmasında, müfettişlerin, bilgi

teknolojisi sınıfları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları için derslerinde bilgi ve

iletişim teknolojileri araçlarını kullanan öğretmenlerin denetiminde de yetersiz kaldıkları

sonucu ortaya çıkmıştır. Aslan’ın (2000) çalışmasında ise ilköğretim müfettişlerinin beden

eğitimi öğretmenlerinin denetiminde kendilerini alt düzeyde yeterli gördükleri

belirlenmiştir.

IV.3.İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kıdem Değişkeni

Açısından İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerinde Eğitim-Öğretim İle

İlgili Denetim Görevlerini Yerine Getirme Derecesine İlişkin Algıları

 Araştırmanın üçüncü alt problemi “İlköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin kıdem değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde

eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları
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arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Anlamlı farklılığa ilişkin

yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları ise Tablo-13’te yer almaktadır.

Tablo-13: Kıdem değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ilköğretim
müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme
derecesine ilişkin algıları arasındaki anlamlı farklılığa ilişkin olarak yapılan tek yönlü varyans analizi
ve sonuçları

Değişkenler Gruplar n  ss Varyansın
Kaynağı KT df KO F p

0-5 yıl 104 2,0440 ,57509
6-10 yıl 204 2,1676 ,84578
11-15
yıl 201 2,3134 ,85442

16-20
yıl 282 2,7192 ,87729

21 yıl ve
üstü 278 3,0995 ,88920

Kıdem

Toplam 1069 2,5708 ,92805

Gruplar
Arası
Grup İçi
Toplam

159,267
760,570
919,838

4
1064
1068

39,817
,715

55,702 ,000*

 * Farkın Kaynağı (Tukey HSD), * p<.05

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda kıdem değişkenine göre

öğretmenlerin algıları arasında (F:55,702; sd: (4-1064);p<.000) anlamlı farklılık vardır. 0-5

yıl kıdeme sahip öğretmenler ( =2,0440) ortalama ile, 6-10 yıl arası kıdeme sahip olan

öğretmenler ( =2,1676) ortalama ve 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenler

( =2,3134) ortalama ile ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim

görevlerini “az” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahipken 16-20 yıl arası kıdeme

sahip olan öğretmenler  ( =2,7192) ortalama ile ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan

öğretmenler ( =3,0995) ortalama ile ilköğretim müfettişlerinin bu görevlerini “orta”

düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir. Öğretmenlerin kıdemleri arttıkça

öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini daha

yüksek derecede yerine getirdiğine yönelik algıya sahip olmaktadır.

Öğretmenlerin algıları arasındaki farkın kaynağını belirlemek için Tukey HSD

testi yapılmıştır. Yapılan Tukey HSD testi sonucunda 16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü kıdeme
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sahip olan öğretmenlerin algılarının farkın kaynağını oluşturduğu belirlenmiştir. 16-20 yıl

ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenler daha düşük kıdeme sahip olan

öğretmenlere kıyasla müfettişlerin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini daha fazla

yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir. Bu algı farklılığının çeşitli nedenleri

bulunmaktadır. Bu nedenlerden bir tanesi şu olabilir: 0-5 yıl, 6-10 yıl ve 11-15 yıl arası

kıdeme sahip olan öğretmenlerin 16-20 yıl arası ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan

öğretmenlere kıyasla üniversitede aldıkları eğitim süresi genel olarak daha fazladır. 16-20

yıl ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenler arasında iki veya üç yıl üniversite

eğitimi almış üniversite mezunları da bulunmaktadır. Ancak 0-5 yıl, 6-10 ve 11-15 yıl arası

kıdeme sahip olan öğretmenler arasında iki veya üç yıl üniversite eğitimi almış üniversite

mezunları bulunmamaktadır. İki yıllık ve üç yıllık yüksek öğrenime sahip olan

öğretmenlerin dört ya da beş yıllık yüksek öğrenime sahip olan öğretmenlere kıyasla daha

az uzmanlığa sahip olması bu öğretmen gruplarının öğretmen teftişlerine ilişkin daha farklı

algılara sahip olmalarına neden olmuş olabilir. Öğretmenlerin farklı yüksek öğrenim

sürelerine sahip olması Türkiye’deki öğretmen yetiştirme politikaları ile ilgilidir.

İlkokullara 1989-1990 öğretim yılına kadar sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim kurumu iki

yıllık eğitim enstitüleridir. Daha sonra bu enstitüler eğitim yüksek okulu adını almıştır,

1989-1990 öğretim yılında süreleri 4 yıla çıkarılmıştır. Bu kurumlar ilk mezunların 1993’te

vermiştir. 1982 yılına kadar ortaokullara öğretmen yetiştirmenin temel kaynağını ise 3

yıllık eğitim enstitüleri oluşturmuştur. Eğitim enstitülerinin üç yıl süreli olarak ortaokullara

dal öğretmeni yetiştirme işlevi 1978-79 öğretim yılına kadar sürmüştür. Bu tarihten

itibaren bunlara yüksek öğretmen okulu denmiş, sayıları azaltılmış ve programları lise

öğretmeni de yetiştirebilecek biçimde dört yıl olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu kurumlar

ise ilk mezunlarını 1983’te vermiştir.
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Değişim hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında kendini

göstermektedir. Her geçen yıl yeni öğretim yöntem ve teknikleri, eğitim araç-gereçleri

ortaya çıkmaktadır. Üniversiteler değişimin takipçisidir ve öğretmen adaylarına eğitim

alanında gerçekleşen değişimleri ve yenilikleri aktarmaktadır. Dolayısıyla üniversiteden 5

yıl ya da 10 yıl önce mezun olmuş bir öğretmenle üniversiteden 21 yıl önce mezun olmuş

bir öğretmenin eğitimle ilgili bilgileri de farklı olmaktadır. 16-20 yıl arası ve 21 yıl ve

yukarısı kıdeme sahip olan öğretmenler uzun yıllardır öğretmenlik yapmaktadır. Bu

öğretmenlerin bilgileri bir eskime sürecine girmektedir. Zamanın gerisinde kalmış bu

bilgilere sahip olan öğretmenlerin öğretmen teftişine yönelik eleştirel düşünceleri, eğitime

yönelik daha farklı bir bilgi donanımına sahip ve daha az süre öğretmenlik yapmış olan

öğretmenlere kıyasla daha farklı olabilir. Kıdem arttıkça geleneksel öğretim yöntem ve

tekniklerini daha fazla kullanılmakta ve değişime yönelik direnç artmaktadır Ayrıca şunu

da belirtmek gerekir ki 16-20 yıl arası ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenlerin

algılarına göre de ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili

denetim görevlerini yerine getirme derecesi “orta” düzeydedir. Yani bu öğretmenler de

müfettişlerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirdiğini belirtmemektedir.

Bu araştırmadan kıdem ile ilgili elde edilen bulgu Glatthorn (1997)’un

araştırmasındaki şu bulguyla desteklenmektedir: Öğretmenlerin teftişten beklentileri

meslekte geçirdikleri yıl sayısına göre değişmektedir. Örneğin, mesleğe yeni başlayan

öğretmenler klinik denetimin yoğun desteğine ihtiyaç duyarken daha tecrübeli öğretmenler

bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek seçeneklere yönelirler. Dolayısıyla teftişten beklentisi

farklı olan öğretmenlerin müfettişlerin öğretmen teftişindeki denetim etkinliklerini yerine

getirme derecesine yönelik algıları da farklı olmaktadır.
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Dündar (2005)’ın araştırması da bu araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir.

Dündar (2005)’ın araştırmasında öğretmenlerin teftiş geçirmeye yönelik tutum puanları ile

kıdem yılları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada

öğretmenlerin kıdem yılları göz önüne alındığında kıdem yılları 17 ve üstü olanların teftişe

yönelik tutumlarını gösteren ortalama puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu

bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre ilköğretim

okullarında görev yapan teftiş geçirmiş öğretmenlerin kıdemleri arttıkça deneyime bağlı

olarak teftiş geçirmeye karşı tutumları da olumlu yönde etkilenmektedir. Bu araştırmada

da öğretmenlerin sahip olduğu kıdem onların teftişe yönelik algılarında farklılığa neden

olmuş olabilir.

Karabulut’un (2005) araştırmasında kıdem değişkenine göre öğretmenlerin

algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara

göre “ilköğretim müfettişlerinin denetimsel davranış ve tutum” özelliklerine ilişkin

öğretmenlerin görüşleri öğretmenlerin kıdemlerine bağlı olarak değişmektedir. Bu

araştırmadan elde edilen bulgulara göre meslekte geçen sürenin artmasıyla öğretmen

görüşlerinde ilköğretim müfettişlerinin denetimsel davranış ve tutumlarına yönelik

olumluya doğru bir yükselmenin olduğu görülmüştür. Bu bulgu da bu araştırmadan elde

edilen bulguyu desteklemektedir. Benzer bir şekilde Ateş (2007)’in araştırmasında da

öğretmenlerin denetim sürecinden beklentileri ve bu beklentilerinin gerçekleşme

düzeylerine ilişkin kıdem grupları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Kıdem

gruplarındaki kıdemin artışına paralel olarak öğretmenlerin beklentilerinde bir düşüş, bu

beklentilerinin gerçekleşme düzeyinde ise bir artış görülmüştür. Ciğer (2006)’in

araştırmasında da bu araştırma bulgularını destekler şekilde kıdem açısından anlamlı

farklılık bulunmuştur. Bu araştırmada ilköğretim müfettişlerinin ders denetimi sürecinde
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gösterdikleri davranışların öğretmenleri güdüleme durumuna ilişkin görüşleri sınıf

öğretmenlerinin kıdemlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Bu araştırmada

21-30 kıdem grubunda olanların 11-20 kıdem grubunda olanlara göre görüşleri daha

olumludur.

Öğretmenlerin, eğitime, öğretim etkinliklerine, öğretmenliğe ilişkin algıları,

kariyerleri içindeki örgütsel davranışları kıdemleri arttıkça farklılaşmaktadır. Örgüt içi

sosyalleşme ve mesleki gelişim sürecinde öğretmenlerin örgüt içi beklentileri

değişebilmektedir (Özbek, 1997). Yüksek maaş, terfi, ödül gibi farklı beklentiler içinde

olan öğretmenlerin müfettişlerin gerçekleştirdiği öğretmen teftişleri konusuna da farklı

bakış açılarıyla yaklaşabileceği düşünülebilir. Bakioğlu (1996) araştırmasında

öğretmenlerin eğitime, öğretim etkinliklerine, öğretmenliğe ilişkin algılarının ve kariyerleri

içindeki örgütsel davranışlarının kıdem durumlarına göre farklılaştığı ve öğretmenlerin bu

farklılıklar açısından beş kategoriye ayrılabileceği bulgusuna ulaşmıştır. Bakioğlu (1996)

bu kategorilere kariyer evreleri adını vermiştir. Bu evrelerin adları şunlardır: Kariyer Girişi

Evresi, Durulma Evresi, Deneycilik/ Aktivizm Evresi, Uzmanlık Evresi ve Sakinlik Evresi.

1-5 yıl deneyime sahip öğretmenleri kapsayan Kariyer Giriş Evresi’nde

öğretmenler, kontrolü ve denetimi bir tehdit olarak algılamaktadırlar (Bakioğlu, 1996).

Yapılan araştırmada müfettişlerin öğretmen teftişlerindeki denetim etkinliklerini en az

yeterli gören öğretmen grubu Kariyer Giriş Evresi’nde bulunan öğretmenlerdir. Bu

öğretmenlerin denetimi bir tehdit olarak algılamaları onların öğretmen teftişine yönelik

algılarını olumsuz yönde etkilemiş olabilir. 6-10 yıl mesleki deneyim içeren Durulma

Evresi’nde öğretmenlerin istekleri daha az kontrol altında mesleklerinde ustalık

kazanmayı içermektedir (Bakioğlu, 1996). Yapılan araştırmada bu öğretmen grubu

müfettişlerin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini az düzeyde yerine getirdiğini
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belirtmiştir. Bunun nedeni bu öğretmenlerin daha az kontrol altında mesleklerinde ustalık

kazanmaya çalışmalarından kaynaklanmış olabilir.

Aktivizm Evresi, 11-15 yıllık öğretmenleri kapsamaktadır. Öğretmenlerin en

belirgin özelliği, teknikleri ve müfredatı kendi bireysel etkileriyle şekillendirmek ve kendi

geliştirdikleri modelleri uygulamaktır. (Bakioğlu, 1996). Yapılan araştırmada bu öğretmen

grubu müfettişlerin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini az düzeyde yerine

getirdiğini belirtmiştir. Bunun nedeni bu dönemdeki öğretmenlerin teknikleri ve müfredatı

kendi bireysel etkileriyle şekillendirme ve kendi geliştirdikleri modelleri uygulama

isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü denetim mevzuatlarla belirlenen ve her

öğretmenin takip etmesini istediği standart bir sistem ortaya koymaktadır ve bireyselliğe

yeterince izin vermemektedir. 16-20 yıl deneyim gerektiren Uzmanlık Evresi’ni temsil

eden özellikler, sınıf yönetiminden kopuş ve yönetime geçiş olarak açıklanabilir.

(Bakioğlu, 1996). Bu dönemdeki öğretmenler Kariyer Giriş Evresi, Deneycilik Evresi ve

Uzmanlık Evresin’e kıyasla müfettişlerin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini

yerine getirme düzeyini daha yeterli görmektedir. Bunun nedeni bu dönemdeki

öğretmenlerin eğitim sisteminin sorunlarına sadece sınıfta öğretim yapan öğretmen

perspektifinden değil eğitime ve sorunlarına bütünsel (wholistic) bir çerçevede bir çok

perspektiften bakabilmelerinden kaynaklanmış olabilir.

21-25 yıllık öğretmenlerin içinde bulunduğu Sakinlik Evresi, uzmanlıkların arttığı

ve mesleki yeterliliğin hissedildiği dönem olarak nitelendirilebilir. (Bakioğlu, 1996). Bu

dönemdeki öğretmenler müfettişlerin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini yerine

getirme düzeyini en yeterli gören gruptur. Bu dönemdeki öğretmenler, öğretmen

teftişindeki sorunların sadece müfettişlerden kaynaklanmadığını, bunun bir sistem sorunu

olduğunu düşünmüş olabilirler.
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IV.4. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Cinsiyet

Değişkeni Açısından İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerinde Eğitim-

Öğretim İle İlgili Denetim Görevlerini Yerine Getirme Derecesine İlişkin Algıları

Araştırmanın dördüncü alt problemi “İlköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin cinsiyet değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin

algıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu probleme

ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 14’te verilmiştir.

Tablo-14:Cinsiyet değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan
öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde  eğitim-öğretim ile
ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığına İlişkin Olarak Yapılan  t Testi ve Sonuçları

Cinsiyet N S T p
Kadın

514 2,6009 ,92103

 Erkek
555 2,5366 ,93401

1,256 ,209

*P<0,05

Tablo 14’te cinsiyet değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili

denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık

olup olmadığına ilişkin olarak yapılan t testi ve sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre

cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İlköğretim müfettişlerinin

öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme

derecesine ilişkin kadın öğretmenlerin algısı ( =2,6009) ve erkek öğretmenlerinin algısı

ise ( =2,5366)’dır. Buna göre erkek öğretmenlerin ve kadın öğretmenlerin algıları
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arasında bir farklılık olmasına rağmen bu farklılık anlamlı değildir (t:1,256;p<.209). Buna

göre erkek öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevini

kadın öğretmenlere kıyasla daha az yerine getirdiğine yönelik bir algıya sahiptir.

Demir’in (2004) araştırmasında da bu araştırmada olduğu gibi ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişi etkinlikleri konusunda görevlerini yerine getirme

düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir

farklılık çıkmamıştır. Kavas’ın (2005) araştırması bu araştırmanın bulgularını cinsiyet

değişkeni açısından desteklemektedir. Kavas’ın (2005) araştırmasında da ilköğretim

müfettişlerinin denetim davranışlarına ilişkin öğretmenlerin algı ve beklentilerine ilişkin

cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, Yıldırım’ın (2007)

araştırmasında gerekli ders denetimi uygulaması etkinliklerinin gerçekleşme düzeyine

ilişkin görüşleri arasında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri arasında cinsiyet

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

IV.5. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mezun Olunan

Yüksek Öğretim Kurumu Değişkeni Açısından İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen

Teftişlerinde Eğitim-Öğretim İle İlgili Denetim Görevlerini Yerine Getirme

Derecesine İlişkin Algıları

Araştırmanın beşinci alt problemi “İlköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin mezun olunan yüksek öğretim kurumu değişkeni açısından ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine

getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklinde ifade

edilmiştir. Anlamlı farklılığa ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 15’te

verilmiştir.
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Farkın Kaynağı (TukeyHSD), *p<.05

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda mezun olunan yüksek öğretimi

kurumu değişkenine göre öğretmenlerin algıları arasında (F:56,482; sd: (3-1065);p<.000)

anlamlı farklılık vardır. Eğitim enstitüsü mezunu olan öğretmenler, yüksek öğretmen okulu

mezunu olan öğretmenler ve “diğer yüksek öğretim kurumlarından” mezunu olan

öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini “orta”

düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahipken eğitim fakültesi mezunu olan

öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin bu görevlerini az düzeyde yerine getirdiğine yönelik

algıya sahiptir. Öğretmenlerin algıları arasındaki farkın kaynağını belirlemek için Tukey

HSD testi yapılmıştır. Yapılan Tukey HSD testi sonucunda eğitim enstitüsü, yüksek

öğretmen okulu ve diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olan öğretmenlerin

algılarının farkın kaynağını oluşturduğu belirlenmiştir. Eğitim fakültesinden mezun olan

öğretmenlerin algıları ile eğitim enstitüsü ve yüksek öğretmen okulundan mezun olan

öğretmenlerin algıları arasındaki anlamlı farklılık eğitim süresi ile açıklanabilir. Çünkü

eğitim fakültesi mezunları eğitim enstitüsü ve yüksek öğretmen okulu mezunlarına kıyasla

daha uzun süren bir eğitim almaktadır. Eğitim enstitüsünde eğitim süresi 2 yıl, yüksek

Tablo-15: Mezun olunan yüksek öğretim kurumu değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan
öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde  eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini
yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasındaki anlamlı farklılığa ilişkin olarak yapılan tek yönlü
varyans analizi ve sonuçları

Değişkenler Gruplar n  ss Varyansın
Kaynağı KT df KO F p

Eğitim
enstitüsü       92 2,8747 ,10422

Yüksek
öğretmen
okulu

      89 3,2953 ,57418

Eğitim
fakültesi 511 2,2408 ,89562

Diğer 377 2,7730 ,97097

Mezun
olunan
yüksek
öğretim
kurumu

Total 1069 2,5708 ,92805

Gruplar
Arası
Grup İçi
Toplam

126,261
793,577
919,838

3
1065
1068

42,08
7

,745

56,48
2 ,000*
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öğretmen okulunda ise eğitim süresi üç yılken eğitim fakültesinde ise eğitim süresi en az 4

yıldır. Bundan dolayı eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin eğitim enstitüsü ve yüksek

öğretmen okulu mezunu öğretmenlere kıyasla eğitim yaşantıları daha fazladır. Dolayısıyla,

eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenler öğretmenliğe ilişkin daha fazla bilgi ve

beceriye sahip olmaktadır. Bu nedenle eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenler

müfettişlerin denetim görevlerini diğer öğretmenlere göre daha yetersiz bulmuş olabilirler.

Eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenlerle “diğer yüksek öğretim

kurumlarından” mezun olan öğretmenlerin algıları arasında da anlamlı farklılık

bulunmaktadır. Diğer yüksek öğretim kurumları mezunları işletme, ziraat mühendisliği,

moda-tasarım, hukuk, tıp gibi eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan ve

öğretmenlik yapan kişileri içermektedir. Bu farklı akademik alanlardan gelen

öğretmenlerin hizmet öncesi aldıkları eğitim, eğitim bilimleri alanında alınan eğitimden

farklıdır ve bu öğretmenler pedagojik formasyondan yoksundur (Taşar, 2000). Bu kişiler

eğitim gerçeği ile işe başladıktan sonra tanışmışlardır, öğretmenlik alanında uzman

değildirler. Bundan dolayı bu kişilerin öğretmen teftişine yönelik algıları eğitim

fakültesinden mezun olan öğretmenlerin algılarından farklı olabilir. Ayrıca bu kişilerin

öğretmen teftişinden beklentileri eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenlerin

beklentilerinden farklıdır. Ateş (2007)’in araştırmasından elde edilen bulgular bu

araştırmanın bulgularını desteklemektedir. Ateş’in (2007) araştırmasında eğitim

fakültesinden mezun olan öğretmenlerin denetim sürecinden beklentilerinin gerçekleşme

düzeyinde diğer kurumlardan mezun olan öğretmenlerin denetim sürecinden

beklentilerinin gerçekleşme düzeyine oranla bir azalma olmuştur. Bu öğretmenler eğitime

ilişkin bilgi, beceri ve donanıma diğer öğretmenlere göre daha fazla sahip olabilir. Bundan

dolayı denetim sürecinden beklentileri daha fazla olabilir ve bu beklentileri karşılanmamış
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olabilir. Memişoğlu’nun (2001) araştırması da bu araştırmanın bulguları ile paralellik

göstermektedir. Bu araştırmada yüksek okul mezunu okul müdürlerinin teftiş geçirmiş

olmaya ilişkin tutum puanlarının, üniversite mezunu okul müdürlerinin teftiş geçirmeye

ilişkin tutum puanlarının ortalamasına göre daha büyük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

IV.6. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenim Durumu

Değişkeni Açısından İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerinde Eğitim-

Öğretim İle İlgili Denetim Görevlerini Yerine Getirme Derecesine İlişkin Algıları

Araştırmanın beşinci alt problemi “Öğrenim durumu değişkeni açısından

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim

görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık var

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Anlamlı farklılığa ilişkin yapılan tek yönlü varyans

analizi sonuçları Tablo 16’da verilmiştir.

Tablo-16: Öğrenim durumu değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ilköğretim
müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde  eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine
ilişkin algıları arasındaki anlamlı farklılığa ilişkin olarak yapılan tek yönlü varyans analizi ve sonuçları

Değişkenler Gruplar n  ss Varyansın
Kaynağı KT df KO F p

Ön lisans 181 3,0816 ,45949

Lisans    426 2,8598 1,01438

Lisans
üstü 462 2,1043 ,75269

Öğrenim
durumu

Total 1069 2,5708 ,92805

Gruplar
Arası
Grup İçi
Toplam

183,342
736,495
919,838

2
1066
1068

91,671
,691

132,684 ,000

Farkın Kaynağı (TukeyHSD), *p<.05
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Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda öğrenim durumu değişkenine göre

öğretmenlerin algıları arasında (F:132,684; sd: (2-1066);p<.000) anlamlı farklılık vardır.

Ön lisans ve lisans öğrenimi olan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerindeki denetim görevlerini “orta” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya

sahipken lisansüstü öğrenime sahip olan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin bu

görevlerini “az” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir. Aritmetik ortalamalar

incelendiğinde öğrenim süresi arttıkça öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerindeki denetim görevlerini daha “az” derecede yerine getirdiğine yönelik algıya

sahip olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin algıları arasındaki farkın kaynağını belirlemek

için Tukey HSD testi yapılmıştır. Yapılan Tukey HSD testi sonucunda ön lisans ve lisans

öğrenime sahip olan öğretmenlerin algılarının farkın kaynağını oluşturduğu belirlenmiştir.

Ön lisans ve lisans öğrenime sahip olan öğretmenlere göre müfettişler öğretmen teftişinde

denetim görevini daha yüksek düzeyde yerine getirmektedir. Bir başka deyişle lisansüstü

öğrenime sahip öğretmenlerin algıları ile lisans ve ön lisans öğrenimine sahip

öğretmenlerin algıları arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu farklılığın nedeni

öğretmenlerin sahip olduğu öğrenim süresi ile ilgili olabilir. Çünkü lisansüstü öğrenime

sahip olan öğretmenler lisans ve ön lisans mezunu olan öğretmenlere kıyasla daha uzun

süren bir eğitim yaşantısına sahiptir. Ön lisans mezunu öğretmenler 2 yıl, lisans mezunu

öğretmenler 4 yıl eğitim alırken lisansüstü öğrenime sahip öğretmenler lisans eğitiminin

üzerine en az 2 yıl daha fazla öğrenim görmektedir. Lisansüstü öğrenime sahip olan

öğretmenlerin eğitim yaşantısı daha fazla olduğu için bu öğretmenler diğer öğretmenlere

göre eğitime ilişkin bilgi, beceri ve donanıma daha fazla sahip olabilirler. Bu nedenledir ki

bu öğretmenler müfettişlerin denetim görevlerini diğer öğretmenlere göre daha yetersiz
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bulmuş olabilirler. Hatta kendilerini kendi alanlarında uzman olarak gördükleri için

kendilerini müfettişlerden daha donanımlı görebilirler.

Ateş (2007)’in araştırmasından elde edilen bulgular bu araştırmanın bulgularını

desteklemektedir. Ateş’in (2007) araştırmasında ilköğretim okulu öğretmenlerinin denetim

sürecinden beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşme düzeylerinin mezun olunan

kurumlara göre anlamlı bir fark gösterdiği görülmüştür. Özellikle ön lisans ve lisans

tamamlama mezunu öğretmenlerin beklentilerinin diğer kurumlardan mezun olan

öğretmenlere oranla daha çok gerçekleştiği görülmüştür.

IV.7. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kariyer Basamakları

Değişkeni Açısından İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerinde Eğitim-

Öğretim İle İlgili Denetim Görevlerini Yerine Getirme Derecesine İlişkin Algıları

Araştırmanın yedinci alt problemi “İlköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin kariyer basamakları değişkeni açısından ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin

algıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu probleme

ilişkin t testi ve sonuçları Tablo 17’de verilmiştir.
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Tablo-17: Kariyer Basamakları değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev
yapan öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-
öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin olarak yapılan t testi ve
sonuçları

Kariyer
basamağı N S t P
Öğretmen 597 2,7150 1,01635

 Uzman
öğretmen 472 2,3886 ,76565

5,797 ,000

   *P<0,01

Tablo-17’de kariyer basamakları değişkeni açısından ilköğretim okullarında

görev yapan öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-

öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında

anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin olarak yapılan t Testi ve sonuçları

görülmektedir. Bu sonuçlara göre kariyer basamakları değişkeni açısından anlamlı bir

farklılık bulunmuştur. İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile

ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin öğretmenlerin algısı

( =2,7150) ve uzman öğretmenlerin algısı ise ( =2,3886)’dır. Buna göre öğretmenlerin

ve uzman öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır (t: 5,797;p<.000).

Farklılığa ise öğretmenlerin algıları neden olmuştur. Öğretmenler ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine

getirme derecesini ( =2,7150) ortalama ile “orta” olarak nitelendirirken uzman

öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde  eğitim-öğretim ile ilgili

denetim görevlerini yerine getirme derecesini ( =2,3886) ortalama ile “az” olarak

nitelendirmektedir. Bir başka deyişle öğretmenler uzman öğretmenlere kıyasla ilköğretim
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müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini daha

yüksek düzeyde yerine getirdiğini belirtmiştir.

Uzman öğretmen olabilmek için en az yedi yıllık öğretmen olup lisansüstü

eğitim yapmak ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Uzman Öğretmenlik

Sınavından başarılı olmak gerekir. Ayrıca hizmetiçi eğitim almış olmak ve alanıyla ilgi

eserler yazmak uzman öğretmen olmak konusunda avantajlar sağlamaktadır. Uzman

öğretmen hem deneyim sahibi hem de kendisini mesleğinde geliştirmiş, stajyer ve

öğretmen kariyer basamaklarında bulunan öğretmenlere yol gösterebilme yeteneği olan

kişidir. Dolayısıyla uzman öğretmenler öğretmenlik mesleğinde öğretmen statüsünde

olanlardan daha bilgili, deneyimli ve uzman kişilerdir. Bu öğretmenlerin ilköğretim

müfettişlerinin denetim görevlerini daha az yerine getirdiğine yönelik algı, sahibi oldukları

uzmanlıktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca öğretmenlik alanında daha yetkin olan bu kişilerin

öğretmen teftişinden beklentileri ve müfettişlerin denetim görevlerini yerine getirme

durumuna yönelik değerlendirmeleri daha farklı ve gelişmiş düzeyde olabilir.

Terzi’nin (1996) araştırmasından elde edilen bulgular bu araştırmanın

bulgularını desteklemektedir. Bu araştırma bulgularına göre ilköğretim müfettişleri

profesyonel gelişmelerini sağlayıcı imkanlardan yoksun oldukları görüşündedir.

Kendilerini profesyonel olarak geliştirecek imkanlardan yoksun olmalarından dolayı

ilköğretim müfettişleri öğretmen teftişindeki denetim görevlerini yerine getirme düzeyi

açısından öğretmen statüsünde olanlardan daha bilgili ve deneyimli olan uzman

öğretmenlerce daha az yeterli bulunmuş olabilir. Burgaz’ın (1992) araştırması da

müfettişlere teftişle ilgili müfettişlikten önce ve müfettişlik sırasında verilen hizmet-içi

eğitimin yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Müfettişlerin yeterli düzeyde teftişle ilgili

hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim almamaları onların denetim etkinliklerini istenilen
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şekilde yapmasını engelliyor olabilir. Uzman öğretmenler ise öğretmenlere göre denetim

etkinliklerinin yeterliliğini öğretmenlikteki deneyimleri ve bilgi düzeyleri ile daha kolay

bir şekilde gözlemleyebilir.
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V. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan

sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.

V.1. Sonuçlar

1-İlköğretimde çalışan öğretmen algılarına göre ilköğretim müfettişleri öğretmen

teftişlerinde eğitim öğretim ile ilgili denetim görevlerini genel olarak “orta” ve “az”

düzeyde yerine getirmektedir. Öğretmenlerin algıları aritmetik ortalamalar açısından

değerlendirildiğinde yani aritmetik ortalamaların ortalaması alındığında genel olarak

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerini az düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir.

2-Branş değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine

getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Sınıf öğretmenlerinin bu konudaki algıları ile branş öğretmenlerinin bu konudaki

algıları anlamlı farklılık göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim

müfettişleri öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini “orta”

düzeyde yerine getirmektedir. Branş öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim müfettişleri

öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini “az” düzeyde yerine

getirmektedir.

3-Kıdem değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ilköğretim

müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini yerine
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getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 0-5 yıl kıdeme

sahip öğretmenler, 6-10 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenler ve 11-15 yıl arası kıdeme

sahip olan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim

görevlerini “az” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahipken 16-20 yıl arası kıdeme

sahip olan öğretmenler ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenler ilköğretim

müfettişlerinin bu görevlerini “orta” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir.

Öğretmenlerin kıdemleri arttıkça, öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerindeki denetim görevlerini daha yüksek derecede yerine getirdiğine yönelik algıları

artmaktadır. 16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenlerin algılarının farkın

kaynağını oluşturduğu belirlenmiştir. 16-20 yıl ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip

öğretmenlere göre müfettişler öğretmen teftişinde denetim görevlerini daha fazla yerine

getirmektedir.

4-Cinsiyet değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim

görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık

bulunmamıştır.

5-Mezun olunan yüksek öğretim kurumu değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev

yapan öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile

ilgili denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı

farklılık bulunmuştur. Eğitim enstitüsü mezunu olan öğretmenler, yüksek öğretmen okulu

mezunu olan öğretmenler ve diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olan öğretmenler

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini “orta” düzeyde

yerine getirdiğine yönelik algıya sahipken, eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenler

ilköğretim müfettişlerinin bu görevlerini “az” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya
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sahiptir. Eğitim enstitüsü, yüksek öğretmen okulu ve diğer yüksek öğretim kurumlarından

mezun olan öğretmenlerin algılarının farkın kaynağını oluşturduğu belirlenmiştir. Eğitim

enstitüsü, yüksek öğretmen okulu ve diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olan

öğretmenlere göre müfettişler öğretmen teftişinde denetim görevini daha yüksek düzeyde

yerine getirmektedir.

6-Öğrenim durumu değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim

görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Ön lisans ve lisans öğrenimi olan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin öğretmen

teftişlerindeki denetim görevlerini “orta” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya

sahipken lisansüstü öğrenime sahip olan öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin bu

görevlerini “az” düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir. Ön lisans ve lisans

öğrenime sahip olan öğretmenlerin algılarının farkın kaynağını oluşturduğu belirlenmiştir.

Öğrenim süresi arttıkça öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki

denetim görevlerini daha az derecede yerine getirdiğine yönelik algıya sahip olduğu

saptanmıştır.

7-Kariyer basamakları değişkeni açısından ilköğretim okullarında görev yapan

öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili

denetim görevlerini yerine getirme derecesine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık

bulunmuştur. Öğretmenlerin ve uzman öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir farklılık

vardır. Farklılığa ise öğretmenlerin algıları neden olmuştur. Öğretmenlerin algılarına göre

ilköğretim müfettişleri öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini

“orta” düzeyde yerine getirmektedir. Uzman öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim
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müfettişleri öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim görevlerini “az”

düzeyde yerine getirmektedir.

V.2. Öneriler

V.2.1. Uygulayıcılar İçin Öneriler

1-Araştırmada öğretmen teftişine yönelik öğretmen algıları incelenmiştir ve öğretmenlerin

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini yerine getirme

düzeyini yeterli bulmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Müfettişlerin çalışmalarını ve

etkinliklerini en çok gözlemleyen çalışanlardan biri de öğretmenlerdir. Bundan dolayı Milli

Eğitim Bakanlığı müfettişlerin performanslarının değerlendirilmesi sürecine öğretmenleri

de dahil etmelidir. Bu değerlendirmede öğretmenlere belirli bir yüzde verilebilir. Ayrıca

öğretmenlerin yapılan denetim etkinliklerine ilişkin görüşlerini bildirebileceği bir denetim

bürosu oluşturulabilir. Böylece yapılan denetim etkinliklerine ilişkin daha etkin bir geri

bildirim alınabilir.

2- Araştırma sonucuna göre branş öğretmenleri, sınıf öğretmenlerine göre müfettişlerin

eğitim-öğretimle ilgili denetim görevlerini daha az yerine getirdiklerini belirtmektedirler.

İlköğretimin sekiz yıla çıkmasıyla sadece sınıf öğretmenlerini denetleyen ilköğretim

müfettişleri, bu tarihten sonra ilköğretimdeki ikinci kademeyi de denetlemeye başlamıştır.

İlköğretim ikinci kademede ise farklı branşlar bulunmaktadır. Bu farklı branşlardaki

öğretmenler de branşı olmayan müfettişlerce denetlenmektedir. Örneğin, bu denetleme

sırasında branşı İngilizce olmayan bir müfettiş İngilizce dersine ilişkin önerilerde

bulunabilmektedir.  Kuşkusuz son zamanlarda ikinci kademedeki öğretmenlerin denetimi
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için belirli bir branşta uzman müfettişler alınmaya başlanmıştır ancak bu sayı oldukça

yetersizdir. Örneğin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ den alınan veriler doğrultusunda

branşı İngilizce öğretmenliği olan 30 ilköğretim müfettişi bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de

ilköğretimdeki İngilizce öğretmenlerini 30 ilköğretim müfettişinin denetlemesi oldukça

zordur. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı acilen ilköğretimin ikinci kademesindeki

branşlara yönelik müfettiş sayısını arttırmalı ve bu müfettişlerin ilköğretim ikinci

kademede görev yapmasını sağlamalıdır.

3-Branş öğretmenlerinin öğretmen teftişine ilişkin denetim etkinliklerini yetersiz

bulmasının bir nedeni de öğretmen teftiş formuyla ilgilidir. İlköğretim müfettişleri her

öğretmeni aynı öğretmen teftiş formu ile denetlemektedir. Bu teftiş formunda yazılı olan

etkinlikler öğretmen teftişinde yapılması gerekenleri belirler. Ancak bu formdaki ifadeler

her branş için uygun değildir. Örneğin, Öğrenci Andını öğretmeye yönelik denetim

etkinliğinin İngilizce öğretmenini denetlemekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bundan

dolayı her bir branş için ayrı öğretmen teftiş formu hazırlanmalıdır.

4-Öğretmelerin kıdemlerine göre bakıldığında öğretmenlerin kıdem düzeyleri arttıkça

ilköğretim müfettişlerinin eğitim-öğretimle ilgili denetim görevlerini yerine getirme

düzeylerine ilişkin algılarında bir artış görülmektedir. Uzun yıllar öğretmenlik mesleğini

yapan öğretmenler bu uzun yıllar içinde alanlarında her geçen gün uzmanlaşmakta ve çok

sayıda denetim geçirmektedir. Her denetim bu öğretmenlere farklı bilgi, beceri ve tecrübe

kazandırmaktadır. Dolayısıyla kıdemi fazla öğretmenler ne yapması gerektiği konusunda

daha bilinçli davranabilmektedir. Ancak öğretmenliğe yeni başlamış ve öğretmenlikte daha

az deneyimi olan öğretmenlerin daha fazla desteğe ihtiyacı vardır. Türkiye’de denetim

sisteminde müfettişler yılda iki kere denetime gelebilmekte ve öğretimde geçirdiği süre

sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle müfettişlerin öğretmenliğe yeni başlamış ve öğretmenlikte
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daha az deneyimi olan öğretmenlerle daha fazla birlikte olması ve onlarla daha fazla

çalışma içerisinde olması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda gerekli çalışmaları

yapmalıdır.

5-Araştırma sonucuna göre eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenler eğitim enstitüsü,

yüksek öğretmen okulu ve diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olan öğretmenlere

kıyasla ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim öğretimle ilgili denetim

görevlerini daha az düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir. Diğer

yükseköğretim kurumları içerisinde eğitim enstitüsü, yüksek öğretmen okulu ve

üniversitelerin diğer fakültelerinden mezun öğretmenler bulunmaktadır. Özellikle

üniversitelerin öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksek okul dışındaki fakültelerden mezun

olan öğretmenlerin eğitim öğretime ilişkin meslekte uzun zaman geçirmelerine rağmen

yeterli formasyonlarının olmaması kendilerinde müfettişlerin teftişini değerlendirme

yeterliliğini görmemelerine neden olmuş olabilir. Bu nedenle müfettişlerin teftişine daha

olumlu yaklaşmış olabilirler. Yine yüksek öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü mezunu

öğretmenlerinde mezun oldukları yıl itibariyle artık mesleğin son yıllarına geldikleri

açıktır. Mesleğin son yıllarına gelmiş öğretmenlerin yavaş yavaş örgüte bağlılıkları da

zayıflamaya başlar ve yapılan işler hakkında kendilerini çok fazla eleştirel yaklaşma

ihtiyacı içinde hissetmeyebilirler.  Sonuç olarak müfettişler özellikle eğitim fakültesi

mezunu öğretmenlerin eleştirdikleri ya da daha az gerçekleştirildiğine inandığı denetim

konularına daha fazla eğilim gösterebilir. Değişen eğitim-öğretim programlarına uygun

olarak yüksek öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü mezunu öğretmenlerin de yeterli

görmediği teftiş konularını müfettişler dikkate alarak bu konulardan başlamak suretiyle

gerekli denetim etkinliklerini yapabilirler. Son olarak da öğretmen yetiştiren kurumlardan

mezun olmayıp ancak şu anda öğretmenlik yapan öğretmenlerin de denetime ilişkin
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yetersiz hissettikleri konulardan başlanarak bu alandaki öğretmenlere de denetim

hizmetleri artırılarak verilebilir. Kısacası farklı alanlardan mezun olan bu öğretmenlere

farklılaştırılmış denetim etkinliklerinin uygulanmasında yarar vardır.

6-Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin eğitim düzeyi ve buna ilişkin uzmanlaşmaları

arttıkça öğretmenler ilköğretim müfettişlerinin eğitim-öğretimle ilgili denetim görevlerini

yerine getirme düzeyini daha az yerine getirdiğine yönelik algıya sahip olmaktadır. Kendi

alanlarında lisan üstü öğretim yapan öğretmenler eğitime ilişkin bilgi, beceri ve donanıma

diğer öğretmenlere göre daha fazla sahip olabilir. Bu nedenledir ki bu öğretmenler

müfettişlerin denetim görevlerini diğer öğretmenlere göre daha yetersiz bulmuş olabilirler.

Bu nedenle müfettişlerin en azından alanlarında bir yüksek lisans yapmaları gerekebilir.

Hatta süreç içerisinde bu eğitimin doktora düzeyine çıkarılmasında yarar vardır. Bunun

için Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Üniversitelerin Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Anabilim Dalları işbirliğine gidebilir.

7-Araştırma sonuçlarına göre uzman öğretmenler, öğretmenlere kıyasla

ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde eğitim-öğretim ile ilgili denetim

görevlerini daha az düzeyde yerine getirdiğine yönelik algıya sahiptir. Uzman öğretmen

hem deneyim sahibi hem de kendisini mesleğinde geliştirmiş, stajyer ve uzman olmayan

öğretmenlere yol gösterebilme yeteneği olan kişidir. Dolayısıyla uzman öğretmenler

öğretmenlik mesleğinde öğretmen statüsünde olanlardan daha bilgili ve donanımlı

olabilmektedirler. Öğretmenlik alanında daha yetkin olan bu kişilerin öğretmen teftişinden

beklentileri ve müfettişlerin denetim görevlerini yerine getirme durumuna yönelik

değerlendirmeleri daha farklı ve gelişmiş düzeyde olabilir. Bu nedenle Milli Eğitim

Bakanlığı öğretmenlere sahip oldukları uzmanlığa göre farklı denetim hizmetleri sunabilir

ve farklı denetim yöntem ve teknikleri uygulayabilir.
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V.2.2. Araştırmacılar İçin Öneriler

1-İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişindeki denetim görevlerini yerine getirme

düzeylerine ilişkin ilköğretim müfettişlerinin görüşlerini belirleyici araştırmalar yapılabilir.

2-İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini yerine getirme

düzeylerini ilişkin ilköğretimde görevli öğretmenlerin algılarını belirleyici araştırmalar

diğer illerde de yapılabilir. Elde edilen veriler bu araştırmanın sonuçları ile

karşılaştırılabilir.

3- İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişindeki denetim görevlerini yerine getirme

düzeylerine ilişkin ilköğretim müdürlerinin görüşlerini belirleyici araştırmalar yapılabilir.

4- İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini yerine getirme

düzeylerini ilişkin ilköğretimde görevli öğretmenlerin algılarını belirleyici nitel

araştırmalar yapılabilir.

5- İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini yerine getirme

düzeylerini ilişkin ilköğretimde görevli öğretmenlerin algılarını belirleyici araştırmalar

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin herhangi birinde ve Türkiye’de eş zamanlı yapılabilir ve

elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.

6- Müfettiş algılarına göre denetim etkinliklerinde öğretmen davranışları ayrı bir araştırma

konusu olarak ele alınabilir.

7- Halen görev yapmakta olan müfettişlerin kişisel ve mesleki yeterlilik profillerini

araştıran çalışmalar yapılabilir.

8-İlköğretim müfettişlerinin yeni öğretim programlarına göre teftiş yapıp yapmadığı ya da

yeni öğretim programlarına uyum sağlayıp sağlamadığı araştırılabilir.
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EKLER

 Ek 1: İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmen Teftişlerinde Eğitim-Öğretim

                             ile İlgili Denetim Görevlerini Yerine Getirme Derecesine İlişkin

                             Öğretmen Algıları Ölçeği

Sayın

Öğretmen

İlköğretimde çalışan öğretmenlerin; ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde
yapmaları gereken görevlerini ne derece yerine getirdiklerine ilişkin algılarını saptamak
amacıyla bir ölçek hazırlamış bulunmaktayım. İlköğretimde çalışan öğretmenlerin
algılarına göre ilköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerinde denetim görevlerini ne
derece yerine getirdiklerine ilişkin bulgulara bu ölçme aracıyla ulaşmayı düşünmekteyim.

Vereceğiniz cevaplar bilimsel amaçlarla gruplandırılıp değerlendirilecektir. Bu nedenle
ölçeği dolduranın adını belirtmesine gerek yoktur. Ölçek sorularına vereceğiniz cevaplar
ile öğretmen teftişinin ve denetim etkinliklerinin gelişmesine katkıda bulunacaksınız.

Yardımlarınız ve ilginiz için teşekkür ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                             Serkan GÖKALP
                     Mersin Üniversitesi

                                                                                                       Eğitim Bilimleri Bölümü
               Eğitim Yönetimi, Teftişi,

                                                                                                        Planlaması ve Ekonomisi
                                                                                 Ana Bilim Dalı

                                                                                                          Yüksek Lisans Öğrencisi
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BÖLÜM-1

KİŞİSEL BİLGİLER

Her soru için durumunuza uygun bulduğunuz seçeneğin yanındaki parantezin içerisine
lütfen bir çarpı işareti (X) koyunuz.

1. Branşınız
( ) Sınıf Öğretmenliği
( )  Branş Öğretmeni

2. Öğretmenlik Mesleğinde Kıdeminiz
( ) 0-5 yıl
( ) 6-10 yıl
( ) 11- 15 yıl
( ) 16-20 yıl
( ) 21 yıl ve yukarısı

3. Cinsiyetiniz
            ( ) Kadın
            ( ) Erkek

4-Kariyer Basamağınız
            ( ) Öğretmen
            ( ) Uzman Öğretmen

5-Mezun Olunan Yüksek Öğretim Kurumu
            ( ) Eğitim Enstitüsü (2 Yıllık)
            ( ) Yüksek Öğretmen Okulu (3. Yıllık Eğitim Enstitüsü)
            ( ) Eğitim Fakültesi (4 ya da 5 yıllık)
            ( ) Diğer

6-Öğrenim Durumunuz
            ( ) Ön Lisans
            ( ) Lisans
            ( ) Lisans Üstü
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Size göre ilköğretim
müfettişleri ilgili görevleri ne
derece yerine getirmektedir

H
iç

A
z

O
rta

Ç
ok

Ta
m

Aşağıda verilen her bir maddeyi okuduktan sonra her bir maddede belirtilen ifadeye ilişkin

algınızı uygun olan seçeneğin altındaki parantezin içerisine çarpı işareti (X) koymak suretiyle

belirtiniz.

1 2 3 4 5
1 Müfettişler, öğretmenler tarafından dersliğin bakımına ilişkin etkinliklerin yerine

getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2 Müfettişler, öğretmenler tarafından derslikte öğrencilerin seviyelerine uygun araç, gereç
ve materyallerin bulundurulmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

3  Müfettişler, öğretmenler tarafından derslikte öğrencilerin seviyelerine uygun oyunla ilgili
araç, gereç ve materyallerinin bulundurulmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

4 Müfettişler, öğretmenler tarafından derslikte sınıf kitaplığı oluşturulmasına ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

5 Müfettişler, öğretmenler tarafından yıllık,  ünite, günlük ve diğer öğretim planlarının
uygulanmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

6 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğretim ilkelerinin gözetilmesine ilişkin etkinliklerin
yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

7 Müfettişler, öğretmenler tarafından dersin araç ve konusuna uygun strateji seçilmesine
ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

8 Müfettişler, öğretmenler tarafından yöntem, teknik ve araçların etkili kullanılmasına
ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

9 Müfettişler, öğretmenler tarafından yöntem, teknik ve araçların öğrencilere etkili
kullandırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) ( ) (  ) (  )

10 Müfettişler, öğretmenler tarafından deneylere yer verilmesine yönelik etkinliklerin yerine
getirilmesini denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

11 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif katılımını
sağlayacak ortam ve süreçlerin hazırlanmasına yönelik etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

12 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilerle etkili iletişim kurulmasına ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

13 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere öğrenci seviyesine uygun araştırma
yaptırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

14 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere mevzuata uygun araştırma yaptırılmasına
ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

15 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrenci seviyesine uygun bilgiye ulaşma yollarının
öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

16 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere mevzuata uygun bilgiye ulaşma yollarının
öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

17 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirilmesine ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

18 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilerde ulusal bilincin ve ulusal değerlere
saygının geliştirilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

19 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere seviyelerine uygun olarak İstiklal Marşının
öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

20 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere seviyelerine uygun olarak, Atatürk’ün
Gençliğe Hitabesinin öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

BÖLÜM-2

Lütfen arka sayfaya devam edin
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21 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığının
kazandırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

22 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere ders programının öngördüğü hedef ve
davranışların kazandırılmasına yönelik etkinliklerin yerine getirilmesini
denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

23 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrencilere sorumluluk ve güven duygusu
kazandırılmasına yönelik etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

24 Müfettişler, öğretmenler tarafından sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilere ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

25 Müfettişler, öğretmenler tarafından öğrenci başarısının ölçülmesine ilişkin etkinliklerin
yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

26 Müfettişler, öğretmenlerin sınıf içinde eğitimsel liderlik becerisi göstermelerine ilişkin
etkinlikleri denetlemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

27 Müfettişler, öğretmenlerin yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel ile işbirliği içinde
verilen görevleri yapmalarına ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

28 Müfettişler, öğretmenlerin törenlere katılmalarına ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
29 Müfettişler, öğretmenlerin mesleki toplantılara katılmalarına ilişkin etkinlikleri

denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

30 Müfettişler, öğretmenlerin mesleki toplantılarda karar alma sürecine katılmalarına ilişkin
etkinlikleri denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

31 Müfettişler, öğretmenlerin şube öğretmenler kurulunda karar alma sürecine katılmalarına
ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

32 Müfettişler, öğretmenlerin zümre öğretmenleri toplantılarında karar alma sürecine
katılmalarına ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

33 Müfettişler, öğretmenlerin öğretmenler kurulunda alınan kararları uygulamalarına ilişkin
etkinlikleri denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

34 Müfettişler, öğretmenlerin şube öğretmenler kurulunda alınan kararları uygulamalarına
ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

35 Müfettişler, öğretmenlerin zümre öğretmenleri toplantılarında alınan kararları
uygulamalarına ilişkin etkinlikleri denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

36 Müfettişler, öğretmenler tarafından okulun bulunduğu çevrenin tanıtılmasına ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

37 Müfettişler, öğretmenler tarafından okulun bulunduğu çevrenin korunmasına ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

38 Müfettişler, öğretmenler tarafından mesleğin ve görevin gerektirdiği ilke ve kurallara
uyulmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

39 Müfettişler, öğretmenler tarafından mevzuatın öğrenilmesine ilişkin etkinliklerin yerine
getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

40 Müfettişler, öğretmenler tarafından çağdaş öğretim stratejilerinin öğrenilmesine ilişkin
etkinliklerin yerine getirilmesini  denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

41 Müfettişler, öğretmenler tarafından mevzuatın uygulanmasına ilişkin etkinliklerin yerine
getirilmesini denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

42  Müfettişler, öğretmenler tarafından çağdaş öğretim stratejilerinin uygulanmasına ilişkin
etkinliklerin  yerine getirilmesini  denetlemektedirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
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Ek 2: Öğretmen Teftiş Formu (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim

                             Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, 2001:2351)

1. lli/llçesi
2. Okulu
3. Adı ve Soyadı
4. Mebsis No
5. Meslekî Kıdem ve Kadrosu
6. Branşı/ Ek Branşı
7. Okuttuğu Sınıf/ Ders
8. Teftiş Edilen Sınıf/ Ders
9. Teftiş Tarihi

GÖZLENEN DAVRANIŞLAR
A.DERSLİĞİN EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIRLIK DURUMU

 Dersliğin düzenlenmesi, bakımı ve temizliği,
 Derslikte gerekli olan etkinlik ve ilgi köşelerini oluşturma,
 Derslikte seviyeye uygun ders/oyun,araç,gereç ve materyalleri bulundurma,
 Sınıf kitaplığı/ kitap köşesi oluşturma ve gerekli kayıtları tutma,

 B. EGİTİM OĞRETİM DURUMU
 Yıllık,ünite,günlük ve diğer öğretim plânlarını hazırlama ve uygulama,
 Öğrenme ilkelerini gözetme, dersin/etkinliğin araç ve konusuna uygun strateji. Yöntem,teknik ve araçları seçme,etkili

kullanma ve kullandırma. Derslikteki etkinlik ve ilgi köşelerini etkili kullanma ve kullandırma, Gezi,gözlem,inceleme ve
araştırma ile deneylere yer verme,

 Öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif katılımını sağlayacak ortam ve süreçleri hazırlama. öğrencilerle etkili iletişim kurma
ve sürdürme,

 Öğrenci seviyesine ve mevzuatına uygun ödev verme,araştırma yaptırma,bilgiye ulaşma yollarını
öğretme,öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirme,

 Öğrencilerde ulusal bilinci ve ulusal değerlere saygı ve sevgiyi geliştirme, seviyelerine uygun olarak istiklâl Marşı, Atatürk'ün
Gençliğe Hitabesi. Öğrenci Andı, Atatürk İlke ve inkılâplarını öğretme. Öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma,
Türkçe'yi etkili ve doğru kullanma ve kullandırma.

 Öğrencilere ders programlarının öngördüğü hedef ve hedef davranışları kazandırma, sorumluluk ve güven duygusu
kazandırma,

 Sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilerle ilgili etkinlikleri yürütme,
 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme,
 Öğretmenin sınıf içi çevredeki eğitimsel liderliği becerisi,

C.YÖNETIM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE MESLEKİ GELIŞIMI
 Yönetici. öğretmen ve diğer personel ile iş birliği içinde verilen görevleri yapma,
 Okuttuğu sınıf ve dersle ilgili defter,dosya ve kayıtları tutma,
 Törenlere, meslekî toplantı, eğitici kol etkinlikleri, öğretmenler kurulu. şube öğretmenleri kurulu ve zümre öğretmenleri

toplantılarına katılma. kararlar alma ve uygulama,
 Çevreyi tanıtma ve koruma, velilerle uyumlu ilişkiler kurma, eğitim öğretim etkinliklerinde çevreden yararlanma.
 Öğrencileri. okulunu ve öğretmenlik mesleğini sevme, benimseme ve örnek olma,
 Mesleğin ve görevinin gerektirdiği ilke ve kurallara uyma,
 Kendini yetiştirme, eğitimle ilgili eserleri okuma mevzuatı ve çağdaş öğretim stratejilerini izleme, öğrenme ve uygulama,

E.DEĞERLENDİRME
BÖLÜM A B C TOPLAM
Puan Değeri 10 70 20 100
Başarı Puanı

D.HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMİ

Başarı
Derecesi

UYGUNDUR
.../.../200

İlköğretim Müfettişi İlköğretim Müfettişi Grup Başkanı
Resmî Mühür ve İmza



237

EEkk 33:: YYeennii İİllkkööğğrreettiimm PPrrooggrraammıı iillee İİllggiillii BBiillggiilleerr

Programın öğrenme-öğretme durumları ile ilgili ilkeleri aşağıda verilmiştir (Talim Terbiye

Kurulu Başkanlığı, 2005:22-23):

a-Çocuğun öğrenmeye heveslenmesi ancak araştırma arzusu ve doğal merakının

uyarılmasıyla mümkündür.

b-Öğrenme, öğretmenin ya da öğrencinin dersi anlatması yerine, öğrenci merkezli

etkinliklerde, öğrencinin aktif rol almasıyla oluşur.

c-Öğrenilenlerin farklı ortamlara aktarılması, etkin ve yaratıcı bir yorumla kullanılması

asıl amaçtır.

d-Çocuğun yakın çevresi içerisinde yaşanan sorunlar, hayat biçimi, ekonomik

etkinlikler, coğrafi faktörler öğrenme için temel içeriktir.

e-Öğrencilerin işbirliği yapmaları teşvik edilmelidir.

f-Okul sadece dört duvar değil, tüm çevredir.

g-Eğitim, kitap dışı kaynaklara yönlendirilmelidir.

h-Öğrencilerin okullarda ve bulundukları yörelerde çeşitli toplumsal hizmetler sunması

desteklenmelidir.

Programın değerlendirme ile ilgili ilkeleri aşağıda verilmiştir (Talim Terbiye Kurulu

Başkanlığı, 2005:24). Program,

11--DDeeğğeerrlleennddiirrmmeeyyii,, ööğğrreennmmeenniinn aayyrrııllmmaazz bbiirr ppaarrççaassıı oollaarraakk ggöörrüürr..

22--SSaaddeeccee ööğğrreennmmee üürrüünnüünnüü ddeeğğiill,, ööğğrreennmmee ssüürreecciinnii ddee ddeeğğeerrlleennddiirriirr..

33--UUyygguunn ööllççmmee vvee ddeeğğeerrlleennddiirrmmee yyöönntteemmlleerrii iillee ççooccuuğğuunn ggeelliişşiimmiinnii ddee iizzlleerr..

44--ÖÖllççmmee ddeeğğeerrlleennddiirrmmee ssiisstteemmii,, ookkuulluunn ttüümm ffoonnkkssiiyyoonnllaarrıınnıı iizzlleerr vvee ggeelliişşiimmiinnii

yyöönnlleennddiirriirr..

55--DDiissiipplliinn vvee kkuurraallllaarraa uuyymmaannıınn ööğğrreenncciinniinn kkeennddii yyaarraarrıı iiççiinn oolldduuğğuunnuu kkaabbuull eeddeerr vvee bbuu

nneeddeennllee bbuu ggöörreevvii ööğğrreenncciilleerriinn üüssttlleennmmeessiinnii bbeekklleerr..

66--KKllââssiikk ööllççmmee vvee ddeeğğeerrlleennddiirrmmeenniinn yyaannıınnddaa aalltteerrnnaattiiff ööllççmmee vvee ddeeğğeerrlleennddiirrmmee

yyöönntteemmlleerriinnii tteeşşvviikk eeddeerr..

PPrrooggrraammıınn ttoopplluummssaall tteemmeelllleerrii şşuunnllaarrddıırr (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2005:

15):

11--ÖÖğğrreenncciilleerriinn kkeennddii öörrff vvee ââddeettlleerrii iiççeerriissiinnddee ppssiikkoolloojjiikk,, aahhllââkkîî,, ssoossyyaall vvee kküüllttüürreell

kkoonnuullaarrddaa ggeelliişşiimmlleerriinnii hheeddeefflleerr..
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22--ÖÖğğrreenncciilleerriinn,, ssoorruummlluulluukkllaarrıınnıı vvee hhaakkllaarrıınnıı bbiilleenn,, ççeevvrreessiiyyllee uuyyuummlluu kkiişşiilleerr oollaarraakk

yyeettiişşmmeelleerrii iiççiinn ççaabbaa ggöösstteerriirr.. TToopplluummuunn öönneemmsseeddiiğğii ssoorruunnllaarraa kkaarrşşıı dduuyyaarrllııddıırr..

33--EEnnggeellllii vvee üüssttüünn nniitteelliikkllii ööğğrreenncciilleerriinn ssoorruunnllaarrıınnaa dduuyyaarrllııllııkk ggöösstteerriirr..

44--DDeemmookkrraassiinniinn bbiirreeyylleerr aarraassıınnddaa kkaarrşşııllııkkllıı ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluukk ggeerreekkttiirrddiiğğiinnii,,

bbiirreeyylleerriinn ddeemmookkrraassii iiççeerriissiinnddee hhaakkllaarrıı oolldduuğğuu kkaaddaarr ggöörreevvlleerriinniinn ddee oolldduuğğuunnuu kkaabbuull

eeddeerr..

55--İİnnssaann hhaakkllaarrıınnaa ssaayyggıı bbiilliinncciinniinn ggeelliişşiimmiinnee öönneemm vveerriirr..

66--KKiişşiilliikk ggeelliişşiimmii eeğğiittiimmii kkoonnuussuunnddaa ççaabbaa ggöösstteerriirr..

77--SSppoorruu ttoopplluummssaallllaaşşmmaannıınn bbiirr aarraaccıı oollaarraakk ddeeğğeerrlleennddiirriirr..

PPrrooggrraammıınn bbiirreeyysseell tteemmeelllleerrii (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2005:16) şşuunnllaarrddıırr::

11--HHeerr ööğğrreenncciinniinn bbiirr bbiirreeyy oollaarraakk kkeennddiinnee öözzggüü oolldduuğğuunnuu kkaabbuull eeddeerr..

22--ÖÖğğrreenncciinniinn kkiişşiisseell mmuuttlluulluuğğuunnuu vvee bbaaşşaarrmmaa zzeevvkkiinnii ssaağğllaammaakk iiççiinn ççaabbaa ggöösstteerriirr..

33--ÖÖğğrreenncciinniinn ggeelleecceekktteekkii hhaayyaattıı iiççiinn yyooll ggöösstteerriicciiddiirr..

44--GGüünnüümmüüzzddeekkii bbiirreeyylleerrddeenn bbeekklleenneenn nniitteelliikklleerriinn ggeelliişşttiirriillmmeessiinnee dduuyyaarrllııddıırr..

55--ÖÖğğrreenncciilleerriinn ffiizziikksseell vvee ppssiikkoolloojjiikk aaççııddaann ssaağğllııkkllıı bbiirreeyylleerr oollaarraakk yyeettiişşmmeessiinnii

öönneemmsseerr..

66--ÖÖğğrreennmmeeyyii ööğğrreennmmeenniinn ggeerrççeekklleeşşmmeessiinnii öönn ppllâânnddaa ttuuttaarr..

77--BBiillggiinniinn öönneemmiinnee,, kkaattmmaannllaarrıınnaa vvee ffaarrkkllıı bbiillggii eeddiinnmmee yyoollllaarrıınnaa dduuyyaarrllııddıırr..

88--OOkkuullllaarrddaa,, ööğğrreenncciilleerriinn ggüüvveenniilliirr bbiirreeyylleerr oolldduuğğuu mmeessaajjıınnıınn,, hhaayyaatt bbiiççiimmiinnee

ddöönnüüşşmmeessiinnii ssaağğllaarr..

PPrrooggrraammıınn eekkoonnoommiikk tteemmeelllleerrii aaşşaağğııddaa vveerriillmmiişşttiirr (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı,

2005:17):

11--SSüürrddüürrüülleebbiilliirr eekkoonnoommiikk kkaallkkıınnmmaannıınn ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmeessiinnii bbeenniimmsseerr..

22--YYöörreesseell eekkoonnoommiikk ffaarrkkllııllııkkllaarrıı ggöözz öönnüünnddee bbuulluunndduurruurr..

33--EEkkoonnoommiinniinn yyeettiişşmmiişş iinnssaann ggüüccüü ttaalleepplleerriinnii yyeetteerrllii ddüüzzeeyyddee kkaarrşşııllaammaakk aammaaccııyyllaa

ggeerreekkllii öönnlleemmlleerrii aallıırr..

44--ÖÖğğrreenncciilleerriinn ggiirriişşiimmccii bbiirr rruuhhllaa yyeettiişşmmeelleerriinnii öönneemmsseerr..

55--ÜÜrreettiimm ooddaakkllıı oollmmaayyıı öönn ppllâânnddaa ttuuttaarr..

PPrrooggrraammıınn ooddaakkllaannddıığğıı ööğğeelleerr aaşşaağğııddaa vveerriillmmiişşttiirr (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı,

2005:19-20):

11--TTüürrkkççeeyyii ddooğğrruu vvee eettkkiinn kkuullllaannmmaa

22--KKüüllttüürreell ddeeğğeerrlleerree vvee ssaannaattaa öönneemm vveerrmmee
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33--OOkkuummaakkttaann vvee ööğğrreennmmeekktteenn zzeevvkk aallmmaa

44--DDuuyygguu vvee ddüüşşüünncceelleerriinnii rraahhaattllııkkllaa iiffaaddee eettmmee

55--AAiilleenniinn eeğğiittiimm--ööğğrreettiimmee kkaattııllıımmıınnıı ddeesstteekklleemmee

66--EEnn aazz bbiirr yyaabbaannccıı ddiillii eettkkiinn bbiirr şşeekkiillddee kkuullllaannmmaa

77--BBiilliişşiimm tteekknnoolloojjiilleerriinnii aammaaccıı ddooğğrruullttuussuunnddaa eettkkiinn vvee vveerriimmllii bbiirr şşeekkiillddee kkuullllaannmmaa

88--BBiirrlliikkttee ççaallıışşmmaa vvee iilleettiişşiimm kkuurrmmaa

99--ÇÇeevvrreessiinnddee oolluuşşaann ddeeğğiişşiimmlleerriinn ffaarrkkıınnddaa oollmmaa vvee hheerr ttüürrllüü ddeeğğiişşiimmee uuyyuumm ggöösstteerrmmee

1100--BBiirreeyyiinn ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluukkllaarrıınnıı,, bbiirreeyyiinn kkeennddiissiinniinn bbeelliirrlleemmeessii ggeerreekkttiiğğiinniinn

bbiilliinncciinnddee oollmmaa

1111--YYaakkıınn ççeevvrreeddee vvee ffaarrkkllıı üüllkkeelleerrddee ffıırrssaattllaarr bbuullmmaayyaa iisstteekkllii oollmmaa vvee bbuulluunnaann ffıırrssaattllaarrıı

ddeeğğeerrlleennddiirrmmeekk iiççiinn bbiilliinnççllii ççaabbaa ggöösstteerrmmee

1122--ÇÇeevvrreeyyee ffaarrkkllıı bbiirr ggöözzllee vvee mmaannttııkkllaa bbaakkııllıırrssaa ddaahhaa öönnccee hhiiçç ffaarrkk eeddiillmmeeyyeenn ffıırrssaattllaarr

ççııkkaabbiilleecceeğğiinnii bbeenniimmsseemmee

1133--HHaayyaattttaakkii kkuurraallllaarraa uuyymmaayyaa vvee iişşlleerrii yyaappmmaayyaa iisstteekkllii oollmmaa vvee uuyygguullaammaa kkaarraarrllııllıığğıı

ggöösstteerrmmee

1144--ŞŞaarrttllaannddıırrmmaayyaa kkaarrşşıı oollmmaa

1155--HHooşşggöörrüünnüünn eessnneekk bbiirr zziihhiinn yyaappııssıınnıınn aannaahhttaarrıı oolldduuğğuunnuu ffaarrkk eettmmee

Programın içeriği aşağıda verilmiştir (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2005:19-20):

11--ÖÖğğrreennmmee,, hhaayyaattıınn ppaarrççaallaarraa bbööllüünnmmeessiiyyllee ddeeğğiill,, bbüüttüünnsseell iiççeerriikkllee eenn üüsstt ddüüzzeeyyee

ççııkkaarr..

22--HHeerr aallaannllaa iillggiillii oollgguullaarr,, kkaavvrraammllaarr,, iillkkeelleerr,, yyöönntteemm vvee yyaakkllaaşşıımmllaarr ööğğrreennmmeeyyii

kkoollaayyllaaşşttıırraaccaakk bbiiççiimmddee ddüüzzeennlleenniirr..

33--İİççeerriikk ddüüzzeennlleenniirrkkeenn ööğğrreennmmee vvee mmoottiivvaassyyoonn iillkkeelleerrii ddiikkkkaattee aallıınnıırr..

44--İİççeerriikk oolluuşşttuurruulluurrkkeenn bbiirreeyysseelllleeşşmmee vvee ttoopplluummssaallllaaşşmmaa ddeennggeessii ggöözzeettiilliirr..

55--İİççeerriikk ddüüzzeennlleenniirrkkeenn,, oollgguu,, kkaavvrraamm vvee iillkkeelleerriinn bbiirrddeenn ffaazzllaa bbiiççiimmddee ggöösstteerriimmiinnee

ddiikkkkaatt eeddiilliirr..

Bu programa göre tüm dersler aşağıdaki becerileri geliştirmelidir (Talim Terbiye

Kurulu Başkanlığı, 2005:25):

11--TTüürrkkççee’’yyii ddooğğrruu,, eettkkiillii vvee ggüüzzeell kkuullllaannmmaa,,

22--EElleeşşttiirreell ddüüşşüünnmmee,,

33--YYaarraattııccıı ddüüşşüünnmmee,,

44--İİlleettiişşiimm,,

55--PPrroobblleemm ççöözzmmee,,

66--AArraaşşttıırrmmaa,,
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Ek 4: İlköğretim Müfettişlerinin Görev Alanları (Milli Eğitim Bakanlığı

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999: 1521):

a) Okul öncesi eğitim kurumları

b) İlköğretim kurumları

c) Özel eğitim gerektiren çocuklar için açılmış ilköğretim seviyesindeki

okullar ve sınıflar

d)Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

e) İlköğretim seviyesinde açılan öğrencileri yetiştirme kursları

f) 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

kapsamında faaliyette bulunan, okul öncesi ve ilköğretim kurumları

ile ilköğretim seviyesindeki dershanelerde, her tür ve seviyedeki özel

yaygın eğitim kursları

g) Rehberlik ve araştırma merkezleri ve akşam sanat okulu müdürlükleri

h) Öğretmen evi ve akşam sanat okulları, öğretmen evi lokalleri ile sosyal tesisleri

j)Millî eğitim yayın evleri

k) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ilköğretimin beşinci sınıfını bitiren

öğrenciler için açılan yaz Kuran kursları

l)  Spor ve izcilik merkezleri

m) Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri

n) Valilikçe uygun görülen diğer okul ve kurumlar
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Ek 5: MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile  İlköğretim

Müfettişlerine Teftiş ile İlgili Verilen Görevleri (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim

Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, 1999:1522):

1-Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, okul ve

kurumların amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve

becerilerinin geliştirilmesi durumunu,

2 Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer

görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını

3)Atatürk ilke ve inkılâpları'nın, İstiklâl Marşı'nın, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ve

Öğrenci Andı'nın öğretilme ve kavratılma durumunu,

4)  Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin; sosyal etkinliklerin mevzuatına uygun olarak

yapılıp yapılmadığını,

5) Her yönü ile eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını,

6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve

programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu,

7) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini,

8) Okul veya kurum personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,

9) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının

mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, teftiş etmek (denetlemek).

10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve

projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek;

sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine

yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak,

11) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer personel

hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek.

12) Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve

eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.
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Ek 6: Öğretmen Teftişinin Usul ve Esasları (Milli Eğim Bakanlığı İlköğretim

Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, 2001:2337)

a) Öğrencilerin, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda

yetiştirilmeleri değerlendirilir

b) Ana sınıfı öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin

çalışmaları sınıfın genel durumuna bakılarak bütün derslerde öğrencilere kazandırdığı

bilgi, beceri ve davranışlara göre değerlendirilir.

c) Branş öğretmenlerinin rehberlik ve teftişinde, okuttukları derslerde öğrencilerine

kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışları değerlendirilir. Birden fazla ders okutan branş

öğretmenlerinin ana branşları esas alınmak üzere okuttukları en az iki dersin rehberlik

ve teftişleri yapılarak değerlendirilir.

d) Rehber öğretmenlerinin rehberlik ve teftişleri "Rehber Öğretmen Teftiş

Formu"ndaki davranışlar değerlendirilerek yapılır. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde

görev yapan rehber öğretmenlerin çalışmaları ise kurum teftişi ile birlikte

değerlendirilir.

e) Rehberlik ve teftiş, grupça yapılan plânlamaya uygun olarak yürütülür.

f) Rehberlik ve teftişten önce ve sonra öğretmenle görüşülür. Öğretmenin rehberlik ve

teftişinde gerekli görülürse yöneticiden bilgi alınır.

g) Müfettiş veya yetkili kılınmış müfettiş yardımcısı sınıfa öğretmenle birlikte girer ve

birlikte çıkar.

h) Müfettiş veya yetkili kılınmış müfettiş yardımcısı teftiş sırasında sınıfın bir üyesi

gibi davranır.

ı)Rehberlik ve teftişte çevre koşulları ve olanakları dikkate alınır.

i)Teftiş sonunda yapılan değerlendirmeler kesin olarak belirlenir.

j) Rehberlik ve teftiş sonunda zümre ve şube öğretmenleri ile ayrı ayrı görüşülür

gerekirse birlikte toplantılar düzenlenir.

k) Gözlenen davranışlarla ilgili olarak gerektiğinde öğretmen ve öğrencilere soru

sorulabilir, açıklama yapılabilir, bilgi ve belge istenebilir.

l) Öğretmenler ile aday öğretmenlerin teftişi en az iki ders saati içinde yapılır.
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Ek 7: Ölçekten Çıkarılan Maddeler

1-Öğretmenler tarafından dersliğin temizliğine ilişkin etkinliklerin yerine

getirilmesini müfettişler ne derece denetlemektedirler?

2-Öğretmenler tarafından derslikte etkinlik ve ilgi köşelerinin oluşturulmasına

ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece denetlemektedirler?

3-Öğretmenler tarafından derslikte sınıf kitaplığı/kitap köşesi ile ilgili gerekli

kayıtların tutulmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne

derece denetlemektedirler?

4-Öğretmenler tarafından yıllık, ünite, günlük  ve diğer öğretim planlarının

hazırlanmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece

denetlemektedirler?

5-Öğretmenler tarafından yöntem, teknik ve araçların seçilmesine ilişkin

etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece denetlemektedirler?

6-Öğretmenler tarafından dersliğin etkinlik ve ilgi köşelerinin etkili

kullanılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece

denetlemektedirler?

7-Öğretmenler tarafından dersliğin etkinlik ve ilgi köşelerinin öğrencilere etkili

kullandırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece

denetlemektedirler?

8-Öğretmenler tarafından gezi ve gözleme yer verilmesine yönelik etkinliklerin

yerine getirilmesini müfettişler ne derece denetlemektedirler?

9-Öğretmenler tarafından inceleme ve araştırmaya yer verilmesine yönelik

etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece denetlemektedirler?

10-Öğretmenler tarafından öğrenci seviyesine uygun ödev verilmesine ilişkin

etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece denetlemektedirler?
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11-Öğretmenler tarafından öğrencilere mevzuata uygun ödev verilmesine ilişkin

etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece denetlemektedirler?

12-Öğretmenler tarafından öğrencilere seviyelerine uygun olarak Öğrenci

Andının öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne

derece denetlemektedirler?

13-Öğretmenler tarafından öğrencilere seviyelerine uygun olarak Atatürk İlke ve

İnkılâplarının öğretilmesine ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne

derece denetlemektedirler?

14-Öğretmenlerin Türkçe’yi etkili ve doğru kullanmasını müfettişler ne derece

denetlemektedirler?

15-Öğretmenler tarafından öğrencilere Türkçe’nin etkili ve doğru

kullandırılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece

denetlemektedirler?

16-Öğretmenlerin okutulan sınıf ve derslerle ilgili defter, dosya ve kayıtları

tutmasına ilişkin etkinlikleri müfettişler ne derece denetlemektedirler?

17-Öğretmenlerin eğitici kol etkinliklerine katılmalarına ilişkin etkinlikleri

müfettişler ne derece denetlemektedirler?

18-Öğretmenlerin öğretmenler kuruluna katılmalarına ilişkin etkinlikleri

müfettişler ne derece denetlemektedirler?

19-Öğretmenlerin şube öğretmenler kuruluna katılmalarına ilişkin  etkinlikleri

müfettişler ne derece denetlemektedirler?

20-Öğretmenlerin zümre öğretmenleri toplantılarına katılmalarına ilişkin

etkinlikleri müfettişler ne derece denetlemektedirler?

21-Öğretmenlerin  eğitici kol etkinliklerinde karar alma sürecine katılmalarına

ilişkin  etkinlikleri müfettişler ne derece denetlemektedirler?
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22-Öğretmenlerin öğretmenler kurulunda karar alma sürecine katılmalarına ilişkin

etkinlikleri müfettişler ne derece denetlemektedirler?

23-Öğretmenlerin mesleki toplantılarda alınan kararları uygulamalarına ilişkin

etkinlikleri müfettişler ne derece denetlemektedirler?

24-Öğretmenlerin eğitici kol etkinliklerinde alınan kararları uygulamalarına

ilişkin etkinlikleri müfettişler ne derece denetlemektedirler?

25-Öğretmenler tarafından  velilerle uyumlu ilişkiler kurulmasına yönelik

etkinlikleri müfettişler ne derece denetlemektedirler?

26-Öğretmenler tarafından eğitim-öğretim etkinliklerinde çevreden

yararlanılmasına ilişkin etkinliklerin yerine getirilmesini müfettişler ne derece

denetlemektedirler?

27-Öğretmenlerin kendilerini yetiştirmelerine ilişkin etkinlikleri müfettişler ne

derece denetlemektedirler?
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Ek 8: Ölçeklerin Uygulanmasına Yönelik Mersin Valiliği İzin Belgesi
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