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*Special issue for ICCI 2017
We look forward to meeting you in the 5th International Conference on Curriculum and Instructi- on
(ICCI-EPOK.2017) which will be held between the dates of October 26-28, 2017 in Muğla – Labranda Mares Marmaris Hotel, TURKEY.
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Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Chairman of the Conference
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Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Gelişimsel Yetersizliği Olan
Çocukları Fark Edebilme Düzeylerine Özel Eğitim Dersinin Etkisi
Fulden Tunç1, Erhan Alabay2
1Okan Üniversitesi, fulden.tunc@okan.edu.tr
2Yrd. Doç. Dr., Aydın Üniversitesi, erhanalabay@aydin.edu.tr

Özet
Bu araştırmanın amacı; ön lisans çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin ikinci sınıfta almış olduğu “Özel
Eğitim” ders içeriğinin ve ders kapsamında yapılan uygulamaların gelişimsel yetersizliği olan çocukları fark
edebilme düzeylerine etkisini incelemektir. Bazı gelişimsel yetersizlik grupları dış görünüşle fark edilmemekte
sadece davranış problemleri ile kendini göstermektedir. Öğrencilerin bu davranış problemlerinin hangi gelişimsel
yetersizlik grubuna ait olduğunun farkında olup olmadığına bakılmıştır. Bu araştırma nitel bir araştırmadır.
Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmaya Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programından 30 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 15’i bir yıl boyunca özel
eğitim dersi alan ikinci sınıf öğrencileri, 15’i ise henüz özel eğitim dersi almamış olan birinci sınıf çocuk gelişimi
öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Çalışma
grubuna 7 tane açık uçlu soru sorulmuştur. Soru içerikleri otizm, üstün yeteneklilik, disleksi, disgrafi, diskalkuli,
zihinsel yetersizlik ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgilidir. Toplanan veriler betimsel yöntemle analiz
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Gelişimsel yetersizliği olan çocuk, özel eğitim, çocuk gelişimi.

Pre-Bachelor’s Degree in Children’s Development Impact of Special Training Course
on Levels of Difference between Children with Developmental Inadequacy
Fulden Tunç1, Erhan Alabay2
1Okan Üniversitesi, fulden.tunc@okan.edu.tr
2Assist. Prof. Dr., Aydın University, erhanalabay@aydin.edu.tr

Abstract
The purpose of this research; the content of the “Special Education” course content in which the undergraduate
child development department students are in the second grade and the applications made within the scope of the
course will examine the effects on the level of being able to recognize children with developmental inadequacy.
Some developmental disability groups are not recognized by external appearance, but are manifested only by
behavioral problems. Whether the pupils are aware of which developmental disabilities this behavioral problems
belong to is examined. This research is a qualitative research. Participants were selected by sampling method. 30
students from Okan University Health Care Vocational School of Child Development program participated in
the research. 15 of these students are second year students who take special education courses for one year and
15 of them are first grade child development students who have not taken special education courses yet. The
research data were collected with semi-structured interview forms. 7 open-ended questions were asked to the
working group. The content of the question concerns autism, giftedness, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mental
impairment and attention deficit and hyperactivity. The collected data were analyzed by descriptive method.
Keywords: Child with developmental disability, special education, child development.
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Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim Alan Öğrencilerden Beklentileri
Serhat Arslan1, Zeynep Demirtaş2, Öznur Çoşkun
1Yrd.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, serhatarslan@sakarya.edu.tr
2 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, zeynept@sakarya.edu.tr

Özet
Okulöncesi eğitimi ile çocuklar ilkokula hazırlanmakta, okul dönemindeki bilgi ve becerileri kazanmada
ön öğrenmeler gerçekleşmektedir. Okulöncesi eğitim, çocuğun bilişsel, duyuşsal, sosyal, psikomotor, dil, öz
bakım becerileri ve okula hazırlık noktasında kritik bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda sınıf öğretmenlerinin
okulöncesi eğitim alan çocuklardan beklentilerinin belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Görüşmeler 20162017 öğretim yılı güz döneminde farklı illerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda görev yapan sınıf
öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 25 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Betimsel analiz yöntemiyle çözümlenen verilerden
elde edilen sonuçlar şu şekildedir. Görüşme yapılan sınıf öğretmenlerinin tümü, çocukların okula karşı olumlu
tutum kazanmış olmalarını, kişisel temizliğini yapabilmesini, yazmayı öğrenmek için çizgi çalışmalarını
düzgün bir şekilde yapabilmesini beklemektedir. Sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu tarafından, iletişim becerileri
açısından çocukların öğretmenlerine karşı sevecen, samimi ve arkadaşları ile paylaşımcı olmalarını, psikomotor
becerileri açısından kalem ve makası düzgün kullanabilmelerini bekledikleri belirtilmiştir. Araştırma sonucunda
elde edilen bulgular, sınıf öğretmenlerinin okulöncesi eğitim alan çocuklardan beklentilerine yönelik ilişkin
farklı görüşleri olsa da genellikle benzer görüşlere sahip oldukları bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen
bulgular çerçevesinde araştırma sonuçlarına dayalı öneriler; Okul öncesi öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri
çocukları ilköğretime hazırlık konusunda ortak noktaları belirlemek için birlikte çalışmalıdırlar. Okul öncesi
öğretmenlerine ilköğretim programları hakkında, ilköğretim öğretmenlerine ise okul öncesi eğitim programları
ve işleyişi hakkında bilgi verilebilir. Okul öncesi öğretmenlerine çocukları ilköğretime hazırlama sürecindeki
sorumluluklarının neler olduğu ve bunları nasıl kazandırmaları konusunda hizmet içi eğitim programları
düzenlenebilir.
Anahtar kelimeler: Okulöncesi eğitim, sınıf öğretmeni, ilkokul öğrencileri.
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Abstract
Thanks to pre-school education, children get prepared for primary school and they also have previous
learning experiences for developing knowledge and skills. Pre-school education has a critical significance both
in developing child’s cognitive, affective, social, psychomotor, linguistic, self care skills and preparing them for
school. Accordingly, the aim of this study is to determine classroom teachers’ expectations from students who
have had preschool experience. Survey method, one of the qualitative research methods, was employed in this
study. The research sample consists of 25 classroom teachers working at various public schools in different cities.
Data’s were obtained in 2016-2017 educational year. As a data collection tool, an interview form consisting of
open-ended questions was prepared. The results were analyzed through descriptive analysis method. According
to the results, all of the classroom teachers expect from students to gain positive attitude towards school, to be
able to do their personal hygiene and to be able to draw lines correctly in order to learn writing ability. Most of
the classroom teachers stated that they expect from students to be affectionate, sincere and sharing towards their
teachers and friends in order to develop communicative skills and to be able to use pencil and scissors in a correct
way for psychomotor skills. Findings obtained as a result of the research have found that class teachers generally
have similar views, although they have different views on the expectations of children who receive pre-school
education. Suggestions based on the results of the research in the framework of the findings obtained from this
research; Pre-school teachers and classroom teachers should work together to determine common points in the
preparation of primary education for children. Pre-school teachers can be informed about primary education
programs and primary education teachers about pre-school education programs and functioning. In-service
training programs can be organized on pre-school teachers to understand what their responsibilities are in the
process of preparing children for primary education and how to make them available.
Keywords: Preschool education, classroom teacher, primary school students.
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Olumlu Sosyal Davranış Eğilimlerinin
Değerlendirilmesi
Mehmet Soyuçok1, Aynur Oksal2, Yıldıray Aydın3
1Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, msoyucok@uludag.edu.tr
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3Öğretmen, MEB, yildirayaydin48@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının olumlu sosyal davranış (OSD) eğilimlerini belirlemektir.
Türkiye’de sınıf öğretmenleri 7-10 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermektedir. Bu açıdan gelecekte öğretmen
olacak olan sınıf öğretmeni adaylarının davranışları çocuklara doğrudan rol model olacağı için önem taşımaktadır.
Bu amaçla Uludağ Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 339 öğretmen adayına Olumlu Sosyal Davranışları
Eğilimi ölçeği uygulanmıştır. Ölçek 25 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin altı alt boyutu bulunmaktadır. Bu
boyutlar; kamusal (4 madde), duygusal (5 madde), özgeci (6 madde), itaatkar (2 madde), gizli (5 madde) ve
acil (3 madde) olumlu sosyal davranışlardır. Bu ölçekte her madde likert tipi 5’li dereceleme ölçeği (1- beni
hiç tanımlamıyor; 5- beni çok iyi tanımlıyor) şeklindedir. İtaatkar yardım etme, bireyin başkaları tarafından
yardım istenildiğinde gerçekleştirmiş olduğu olumlu sosyal davranıştır. Duygusal yardım etme, duygusal anları
yansıtan durumlarda yapılan olumlu sosyal davranıştır. Acil yardım etme, acil durumlarda görülen olumlu sosyal
davranıştır. Özgeci yardım etme, herhangi bir ödül beklentisi olmadan yapılan davranıştır. Gizli yardım etme,
kimsenin bilmesine izin vermeden yapılan davranıştır. Son olarak kamusal yardım etme, birilerinin izlediğini
bilerek, başkalarına göstermek için yapılan davranıştır. Araştırma bulguları sınıf bazında 4. sınıfların, 2. ve
3. sınıflara görece daha fazla itaatkar, gizli ve acil olumlu sosyal davranış sergilediklerini ortaya koymuştur.
Cinsiyet bazında ise bulgular, kızların erkeklere görece daha fazla duygusal ve özgeci olumlu sosyal davranış
sergilediklerini gösterirken; erkekler kızlara göre daha fazla acil olumlu sosyal davranış sergilemişlerdir. Yetişilen
yer bazında bulgular, şehirde yetişen öğretmen adaylarının köyde yetişen öğretmen adaylarına göre daha fazla
özgeci olumlu sosyal davranış sergilediklerini göstermiştir. Olumlu sosyal davranışların sergilenmesinde kardeş
sayısı, anne eğitimi, baba eğitimi ve inanç düzeyi değişkenlerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Anahtar kelimeler: Olumlu sosyal davranış, olumlu sosyal davranış eğilimi, sınıf öğretmenliği.
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Abstract
The purpose of this study is to determine the positive social behaviour tendencies of elementary teacher
candidates. In Turkey elementary teachers train the students at the age of 7-10. From this respect the behaviours
of the teacher candidates who are the teachers of the future are very important since they will be directly role
model for children. For this purpose 339 teacher candidates who attend Uludağ University were carried out
Positive Social Behaviour Tendency scale. The scale consists of 25 items. This scale has six sub-dimensions. These
dimensions are public (4 items), emotional (5 items), altruistic (6 items), compliant (2 items), anonymous (5
items), and emergent (3 items) positive social behaviours. Within this scale each item is likert type 5 evaluation
scale (1- does not define me; 5- completely defines me). Compliant help is a positive social behaviour performed
by the individual when asked by somebody else. Emotional help is the positive social behaviour performed in the
situation of emotional conditions. Emergent help is the positive social behaviour seen in emergency situations.
Altruistic help is the behaviour without expecting any prize. Anonymous help is the behaviour performed
without letting anybody know. Finally public help is the behaviour showing other and knowing that somebody
is watching. The findings of the research reveal that 4th grade students show more compliant, confidential and
emergent positive social behaviours compared to 2nd and 3rd grade. Within the base of sex findings indicate
that while females show more emotional and altruistic positive social behaviours, males show more emergent
positive social behaviours. On the basis of the location where people are raised findings indicate that the teacher
candidates who were raised in the city show more altruistic behaviours compared to the ones raised in the
country. It is found that in the variables of number of siblings, parental education and the level of belief no
significant difference was found.
Keywords: Positive social behaviour, positive social behaviour tendency, primary school teaching.
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Temel Eğitimde Lisansüstü Eğitimin Öğretmenlik Mesleğine Katkısı
Serap Nur Duman1
1Araştırma Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, serap_canoglu@hotmail.com

Özet
Lisansüstü eğitim programları içinde yer alan tezli yüksek lisans eğitim programları, Yükseköğretim
Kurulu’nun öngördüğü asıl şartlar ve koşullar dâhilinde enstitüler bünyesinde açılmaktadır. Bu programlarda
temel amaç; her programın öngördüğü bilgi, beceri ve davranış yeterliliklerine sahip, bilimsel düşünmeyi
benimseyen, gelişime ve öğrenmeye açık bireyler yetiştirmektir. Bu sayede nitelikli ve uzman bireylerin
ilgili alana kazandırılması sağlanırken aynı zamanda akademisyen yetiştirme sürecine başlangıç yapılması
sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Temel Eğitim Bölümü altında devam eden Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
yüksek lisans programlarının, eğitim fakültelerinin asıl amaçlarından biri olan nitelikli ve gelişime açık, mesleğin
yeterliliklerine sahip sınıf öğretmenlerin yetiştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Buna yönelik olarak
çalışmanın temel amacı, eğitim fakültelerinde yer alan temel eğitim bölümlerine bağlı sınıf öğretmenliği yüksek
lisans programının sınıf öğretmenlerine nasıl katkı sağladığını belirlemektir. Çalışma nitel araştırma deseninde
oluşturulmuştur. Nitel araştırma deseni; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel
bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle, çalışmada görüşme yöntemi ile veri toplanması
amaçlanmıştır. Görüşlerine başvurulan katılımcılar, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Sınıf
Öğretmenliği tezli yüksek lisans programına devam eden öğrenciler ve aynı programda yüksek lisans derslerinde
görevli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Görüşmeler; öğrenciler ve öğretim elemanları ile eş zamanlı
olarak, ortalama 25-30 dakikalık bireysel görüşmeler ile ses kayıt cihazlarına kaydedilerek gerçekleştirilmektedir.
Görüşmelerin ses dökümlerinin yazıya aktarımı birebir gerçekleştirilerek, katılımcının görüşme içeriklerini
onaylaması sağlanarak katılımcı teyidi alınmaktadır. Bu haliyle ortaya çıkan tüm görüşme dökümleri, NVİVO
10 nitel yazılım programı ile araştırmacı tarafından içerik analizine tabi tutulmaktadır. Sınıf öğretmenliği yüksek
lisans programının sınıf öğretmenlerine katkısına yönelik yapılan çalışmada, çalışma grubundan sağlanan
verilere dayalı olarak elde edilen bulguların analizi devam etmektedir. Bu nedenle, verilerden elde edilecek olan
kod ve tema örüntüsü oluşturulmaktadır. Elde edilen verilerin analizi dâhilinde ortaya çıkan bulgular; sınıf
öğretmenliği tezli yüksek lisans öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca aldıkları eğitimlerde genel bilgi elde
ettiklerini, bugünkü eğitim ortamlarında sahip oldukları bu bilgilerden daha fazlasına ihtiyaç duydukları için
yüksek lisans eğitimine başvurduklarını göstermektedir. Aynı programda dersleri yürüten öğretim elemanları,
öğrencilerin ilgi ve istekli olduklarını ancak bilimsel bilgi edinme ve araştırma sürecine ilişkin öğrencilerin
yüzeysel bilgiye sahip olduklarını belirtmektedir. Öğrencilere akademik bilgi ve beceriye sahip olma, doğru
ve geçerli bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu süreçle öğretmenlik mesleğini ve kendilerini geliştirmeleri yönünde
katkı sağlamaya yönelik teorik ve uygulamalı içerikler sunulmaktadır. Sınıf öğretmenliği tezli yüksek lisans
programının sınıf öğretmenlerine teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütürken yaratıcı ve eleştirel düşünme
becerilerini sağlama yönüyle destek olduğunu, aynı zamanda öğrencileri lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri
ve akademisyen olarak ilerlemeleri konusunda desteklediği söylenebilir. Öğretmenlik mesleği; yalnızca hizmet
içi eğitimle tamamlanan bir dönem olarak değil, aynı zamanda sürekli yenilenmeyi ve öğrenmeyi benimseyen bir
süreç olarak kabul edilmelidir. Bu anlamda lisansüstü eğitim programları, öğretmenlerin kendisini ve mesleğini
daha iyi tanıması, sahip olduğu bilgi ve deneyimi yenileyerek mesleğine devam etmesi için önemlidir. Bunun
yanında akademisyen yetiştirme sürecinde önemli bir adım olarak yüksek lisans programlarının öğretmenlik
mesleğine katkısına yönelik araştırmalar yapılarak lisansüstü eğitimler güçlendirilebilir.
Anahtar Sözcükler: Sınıf öğretmenliği, yüksek lisans, öğretmenlik.
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Abstract
The thesis graduate education programs included in the graduate education programs are opened within the
institute within the terms and conditions stipulated by the Council of Higher Education. The main purpose of
these programs is; To educate individuals who have the competence of knowledge, skills and behavior, who adopt
scientific thinking, and who are open to development and learning prescribed by each program. Thus, while
providing to gain the appropriate field of qualified and skilled individuals, It is also possible to start the process of
training academicians at the same time. In this context, it is expected that graduate programs of Department of
Elementary Education under the Basic Education Department will contribute to the training of qualified teachers
who have qualifications and developmental proficiency, which are one of the main aims of education faculties.
The main purpose of study is to determine how the teacher’s contributes to class teachers master’s degree program
related to basic education departments in education faculties. This study has a qualitative research design.
Qualitative research design; Qualitative data gathering methods such as observation, interview and document
analysis are used, and a qualitative process is followed to reveal perceptions and events in a natural and realistic
way. From this aspect, it is aimed to collect data by interview method in the study. Participants who are invited to
the program are composed of the students who are continuing the master program of Classroom Teaching under
Kırıkkale University Institute of Social Sciences and the lecturers in the same program. Interviewsare conducted
with an average of 25-30 minutes of individual interviews recorded on voice recorders simultaneously with students
and lecturers. Voice transcriptions of the interviews are carried out on a one-to-one basis and the participant’s
confirmation is obtained by allowing the participant to approve the interview contents. NVivo 10 program was
used in the analysis part and content analysis was performed on the data of the study. In a study conducted for
on the contribution to class teachers of the master program, continues to analyze the findings obtained based on
the data supplied from the working group. Therefore, the code to be obtained from the data and theme pattern
is formed. Findings that occurred within the analysis of the obtained data shows that graduate students with
master’s thesis receive general information on their education during their undergraduate education and apply
for graduate education because they need more information than they have in today’s educational settings. The
instructors who teach the courses in the same program indicate that the students are interested and willing but
they have superficial knowledge of the students about the scientific knowledge acquisition and research process.
Theoretical and practical contents are presented for students to have academic knowledge and skills, to reach
accurate and valid sources of information, and to contribute to the teaching profession and self-improvement
through this process. It can be said that the graduate program with class teacher’s thesis supports the classroom
teachers in providing creative and critical thinking skills while carrying out theoretical and practical studies and
at the same time supports the students in continuing their graduate education and advancing as an academician.
The teaching profession should not only be regarded as a period completed with in-service training but also as a
process that is constantly being refreshed and embracing learning. In this sense, postgraduate education programs
are important for teachers to better understand themselves and their profession, to continue their profession by
renewing their knowledge and experience. Besides, post-graduate education as an important step in the process
of raising academicians can be strengthened by carrying out researches to contribute to the teaching profession
of graduate programs.
Keywords: Class teacher, master degree, teaching.
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Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Temel Eğitim Alanındaki Staj Deneyimleri
Sırasında Okul Ortamını Nasıl Anladıkları Üzerine Bir Çalışma
Nur Yiğitoğlu1
1Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, nur.yigitoglu@boun.edu.tr

Özet
İkinci dil öğretmen eğitimi üzerine yapılan son çalışmalar dört senelik lisan eğitimlerinin gereği olan staj
programlarında hizmet içi öğretmenlerle çalışan hizmet öncesi öğretmenler yerine, hizmet içi öğretmenlerin
ihtiyaç ve deneyimlerini anlamaya odaklanmıştır (Borg, 2011). Oysaki, öğretmen yetiştirme alanını daha
ileriye götürmek amacıyla bu çalışmalar hizmet öncesi öğretmenlerin gelişimlerine ve bu öğretmenlerin staj
deneyimleri boyunca kavramlaştırmalarının nasıl değiştiğine odaklanmalıdır. Staj deneyimi ikinci dil öğretmen
adaylarının gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır (Russell, 2005). Buna ek olarak, İngilizce öğretimi Türk
eğitim sisteminde her zaman önemli bir rol oynamıştır (Atay & Ece, 2009). 30/03/2012 tarihinde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından ilk ve ortaöğretim seviyesinde “4+4+4” adı verilen yeni bir sistemi öneren kanun kabul
edilmiştir. Bu sistemde, öğrenciler İngilizce öğrenimine ilkokul ikinci sınıfta başlamaktadır. Bu nedenle, hizmet
öncesi İngilizce öğretmenlerinin okul ortamını temel eğitim alanında nasıl anladıklarını araştırmak önemli
olmaktadır. Alandaki bu boşluğu doldurmak ve pedagojik olarak ihtiyacı karşılamak amacıyla, bu çalışma hizmet
öncesi İngilizce öğretmenlerinin temel eğitim alanında sınıf içi öğretimi nasıl anladıklarına odaklanmıştır. Bu
çalışmaya 15 hizmet öncesi İngilizce öğretmeni katılmıştır. Bu katılımcılar temel eğitim alanında sınıf içi gözlem
ve staj deneyimi olarak ders öğretimi yapmışlardır. Bunların sonrasında katılımcılar kendilerini değerlendirmiş
ve yansıtıcı günlükler yazmışlardır. Buna ek olarak, bu gözlem ve deneyimleri ile ilgili olarak her hafta röportaja
katılmışlardır. Röportaj ve metin verileri içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Öğretmen bilişi konusunda
daha önceki çalışmalarda (Grudnoff, 2010) belirtildiği gibi, sonuçlar hizmet içi öğretmenlerle iletişim
halinde olmanın hizmet öncesi öğretmenlerin öğretme mesleğine bakışlarına ve İngilizce öğretmeni adayları
olarak gelişen kimliklerine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, staj deneyimi, hizmet öncesi
öğretmenlerin teoride öğrendiklerini pratikte görmelerine yardım etse de, bu bilgi staj deneyimi sırasındaki
ders anlatımlarını çok fazla etkilememiştir. Bu sonuç, hizmet içi öğretmenlerin benzer durumlar yaşadığını
anlatan başka çalışmaların (Personn & Yigitoglu, 2015) sonuçlarını da doğrulamaktadır. Bu çalışmadaki sonuçlar
ışığında temel eğitimde yabancı dil öğretmen eğitimi konusunda destekleyici öneriler sunulacaktır. Son olarak,
bu çalışma, İngilizce’nin yabancı dil olduğu ülkelerdeki öğretmen eğitimi programlarındaki okul deneyimi
derslerine yönelik öneriler sunacaktır.
Anahtar kelimeler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, staj deneyimi, temel eğitim kurumları.
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Abstract
Recent research in the field of second language (L2) teacher education studies has been devoted to
understanding the needs and experiences of various in-service teacher populations (e.g. Borg, 2011) than the
perceptions of the pre-service teachers who work with these in-service teachers as a part of their four-year
teacher education curriculum. In order to advance our understanding of teaching practices at pre-service teacher
education, however, further explorations should focus on the development of pre-service teachers and how their
conceptualizations change during their practicum experiences at basic education in English as a Foreign Language
(EFL) contexts such as Turkey. Practicum, as a crucial component of teacher education, plays an important role
in the development of L2 teacher candidates (Russell, 2005). In addition, English language has always been an
important consideration in Turkish education system (Atay & Ece, 2009). Very recently, in March 2012, the
Grand National Assembly of Turkey passed new legislation on primary and secondary education usually termed
as “4+4+4” (4 years primary education, 4 years secondary education, and 4 years high school education). In
this system, the students are introduced to English language during their second year of primary education.
As a result, it seems important to investigate how pre-service English language teachers make sense of school
dynamics during their practicum at basic education schools. To address this gap in literature and the need in
pedagogy, this study specifically looks at pre-service English language teachers’ conceptualizations of classroom
teaching at basic education level in Turkey. 15 pre-service English language teachers were asked to participate
in the study. The pre-service teachers were asked to observe and practice-teach English language classes at basic
education level. After these observations and practice teaching sessions, they wrote reflective journals and selfevaluations. In addition, they were interviewed weekly regarding their insights with regards to their teaching and
observations. Content analysis was employed to analyze both interview and journal data. Consistent with the
previous research on teacher cognition (e.g. Grudnoff, 2010), the results indicate that interacting with authentic
stakeholders such as basic education school teachers, parents, and principals improves pre-service teachers’’
conceptualizations of teaching profession as well as their own emerging identities as prospective English
language teachers. In addition, although this practicum experience helped pre-service teachers to bridge the gap
between their everyday and scientific concepts, it did not have much effect on their immediate practice teaching
practices in these schools due to an interplay of institutional, cultural, and contextual constraints. This finding
confirms previous studies which reported similar constraints in especially in-service teacher training (Personn
& Yigitoglu, 2015). Findings suggest ways teacher educators can design assignments to maximize learning and
teaching transfer and to support pre-service L2 teachers for their teaching at basic education level. Finally, the
study concludes with suggestions to better inform the undergraduate level L2 teacher education programs across
EFL contexts by providing pedagogical suggestions for incorporating a teaching practicum programme at basic
education schools.
Keywords: Pre-service English language teachers, practicum, basic education schools.
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Proje Temelli Yaklaşıma Dayalı Erken Müdahale Programının Üstün Yetenekli
Çocukların Problem Çözme Becerisine Etkisi
Ahmet Bildiren1
1Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, ahmetbildiren@gmail.com

Özet
Bu araştırmada proje temelli yaklaşıma dayalı hazırlanan erken müdahale programının üstün yetenekli
çocukların problem çözme becerisine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni İzmir ilinde
30 ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 48-72 ay yaş aralığında bulunan
çocuklardan oluşmaktadır. Gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli şeklinde
düzenlenen araştırmada, iki çalışma grubu oluşturulmuştur. Birinci araştırma grubu ülkemizde okulöncesi
dönemde uygulanabilecek güncel zeka testi bulunmamasından dolayı öncelikle Renkli Progresif Matrisleri testi
güvenirlik ve geçerlik çalışmaları için düzenlenmiştir. Bu örneklem grubu İzmir ilinin 8 ilçesinde bağımsız 15
anaokulunda eğitim almakta olan 48-72 ay grubu toplam 640 çocuktan oluşmuştur. İkinci araştırma grubu ise
Proje Temelli Eğitim programı uygulaması için düzenlenmiştir. İkinci araştırma grubunda okul öncesi dönemdeki
üstün yetenekli çocukları belirleyebilmek için Aday Formu, Metropolitan Olgunluk Testi’nin sözel bölümü ve
Renkli Progresif Matrisleri Testi uygulanmıştır. Uygulama sonrasında deney grubu için 23 çocuk, kontrol grubu
için 21 çocuk belirlenmiştir. Çocukların problem çözme becerilerini ölçmek için Problem Çözme Becerileri
Ölçeği uygulanmıştır. Renkli Progresif Matrisleri Testi güvenirlik analizlerinde test-tekrar test güvenirliği ve
paralel form güvenirliği hesaplanmıştır. Geçerlik analizleri için Renkli Progresif Matrisler Testi ile BenderGestalt Görsel Motor Algılama Testi, WISC-R ve TONI-3 testleri arasında ilişki düzeyi Pearson Momentler
Çarpımı formülüyle saptanmıştır. Deney ve kontrol grubunun Problem Çözme Becerileri Ölçeği puanlarının
öntest ve sontest analizlerinde t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Renkli Progresif Matrisler Testinin
güvenilir ve geçerli bir test olduğu, projeye dayalı uygulanan müdahale programının üstün yetenekli çocukların
problem çözme becerilerini arttırmada önemli bir etkisinin olduğu ve problem çözme becerileri üzerinde kalıcı
bir etki yarattığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Üstün yetenek, erken müdahale.
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The Effect of Project Based Approach in Early Interventıon Programme on Problem
Solvıng Abılıty of Gifted Children
Ahmet Bildiren1
1 Assist. Prof., Adnan Menderes University, ahmetbildiren@gmail.com

Abstract
This research aims to analyse the effect of project base approach in early intervantion programme on problem
solving ability of gifted and talented children. The universe of the research involves kindergarden children in the
range of 48-72 months of age, connected to the ministary of education in 30 towns in İzmir city. In this research
pretest-posttest control group experimental design was used and two study groups were formed. First research
group, as in our country there are no current Iq tests for preschoolers, was arranged for relaibility and validity
studies for color progressive matrices. This sample group consisted of 640 children in the range of 48-72 months of
age in 15 kindergardens in 8 towns in İzmir. The second research group was formed for Project Based Education
Programme aplication. In secon research group, Candidate Form, Metropolitan Maturity Tests’,Verbal part and
Color Progressive Matrices Test, were applied in order to determine gifted and talented preschool children. Afted
the application 23 children for experiment group and 21 children for control group was determined. To measure
childrens’ problem solving abilities, Problem Solving Skills Scale was implemented. In Color Progressive Matrices
Test’s relaibility analysis, test-retest relaibility and paralel form relaibility were calculated. For validity analysis the
relation between Color Progressive Matrices and Bender-Gestalt Visual Motor Test, WISC-R and TONI-3 Tests
were determined by using Pearson Moments Multiplication Formula. In pretest and posttest grade analysis of the
experiment and control groups’ Problem Solving Skills Scales, t-test was used. Research results indicated that it
was identifed Color Progressive Matrices test was reliable and valid, the project based intervention programme
had significant impact on increasing problem solving skills of gifted and talented children, and it created a
perminent effect on problem solving abilities.
Keywords: Gifted Children,early intervention.
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Köy Enstitüsü Mezunları, Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel
Pedagoji İlkelerine Katılımları
Ali Tansu Balcı1, Ayfer Kocabaş2
1Öğr. Gör., Avrasya Üniversitesi, alitansubalci@gmail.com
2Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, ayferkocabas@gmail.com

Özet
Bu araştırmada Köy Enstitüsü mezunları, sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının Eleştirel
Pedagoji ilkelerine katılımları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken Eleştirel Pedagojinin
referans alınmasındaki temel düşünce, sistemsel bir eleştiriye duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Köy
Enstitülerinin Türkiye’ye özgü alternatif bir eğitim modeli olması ve eleştirel pedagoji ile gösterdiği benzerlikler
yönünden, eleştirel pedagoji literatürüne bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Eleştirel pedagoji temel olarak
mevcut eğitim sistemlerine eleştiriler getirmekte ve alternatifler sunmaktadır. Eleştirel pedagojide bilgi ve
iktidar her zaman tartışılabilir ve eleştirilebilir olgular olarak kabul görmektedir. Bu nedenle yapılması gereken
mevcut düzeni meşrulaştıran araştırmalardan çok düzeni sorgulayıcı araştırmalar yapmak olmalıdır. Söz konusu
sorgulama bu çalışmada Eleştirel Pedagoji üzerinden mevcut eğitim sistemine yönelik yapılmaktadır. Bu çalışma
nicel bir araştırma olup, tarama modellerinden betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Buna göre araştırmada
sınıf öğretmenleri, sınıf öğretmeni adayları ve Köy Enstitüsü mezunlarının eleştirel pedagoji ilkelerine katılım
düzeyleri ortaya konulmakta ve bu üç grup arasındaki ilişki değerlendirilmektedir. Araştırmanın örneklemi,
Türkiye’de Eğitim Bilimleri Fakültelerinin İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte
olan sınıf öğretmeni adayları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ve Köy
Enstitüsü mezunlarıdır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Yılmaz
(2009) tarafından geliştirilen Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgi formunda
yer alan değişkenlere göre Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılımları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını
ortaya koymak için değişkenlerin madde sayılarına göre t Testi ya da Anova Testi uygulanmıştır. Araştırmanın
birinci alt problemi “Sınıf öğretmeni adayları, sınıf öğretmenleri ve Köy Enstitüsü mezunlarının Eleştirel
Pedagoji İlkelerine katılımları ne düzeydedir?” şeklinde belirlenmiştir. Buna göre katılımcıların cinsiyetleri, aile
aylık gelir düzeyleri, anne-baba eğitim durumları, kitap okuma oranları, kültür-sanat etkinliklerine katılımları,
okullarda öğrencilere eleştirel düşünme becerisinin kazandırılmasına yönelik görüşleri ve mevcut eğitim
sistemine yönelik görüşlerine göre Eleştirel Pedagoji ilkelerine katılımları değerlendirilmiştir. Cinsiyete göre
Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılımda erkeklerin (X̅ =104,70) kadınlara (X̅ =103,73) göre daha yüksek puana
sahip olduğu görülmektedir. Aile aylık gelir düzeyine göre Eleştirel Pedagoji İlkelerine en fazla katılım aile aylık
gelir düzeyi düşük (X̅ =105,84) olanlardan yüksek (X̅ =103,92) olanlara doğrudur. Anne-baba eğitim durumuna
göre Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılımda da ters bir orantı bulunmaktadır. Öyle ki anne-baba eğitim düzeyi
düştükçe Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılım X̅ anne=105,57)- X̅ baba=106,33) artmaktadır. Kitap okuma oranı
artıkça Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılım (X̅ =105,45) artmaktadır. Yine kültür sanat etkinliklerine katılım
arttıkça Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılım (X̅ =107,11) da yükselmektedir. Okullarda öğrencilere eleştirel
düşünme becerisinin kazandırıldığını düşünenlerin Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılımları düşük (X̅ =98,41)
iken kazandırılmadığını düşünenlerin Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılımları yüksek (X̅ =107,58) bulunmuştur.
Mevcut eğitim sistemine yönelik görüşleri olumsuz olanların Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılımları yüksek
(X̅ =107,56) iken mevcut eğitim sistemine yönelik görüşü olumlu olanların Eleştirel Pedagoji İlkelerine katılımı
düşük (X̅ =94,18) olmaktadır. Araştırmanın ikinci alt problemi “Sınıf öğretmeni adayları, sınıf öğretmenleri ve
Köy Enstitüsü mezunlarının eleştirel pedagoji ilkelerine katılımları arasında anlamlı bir farklılık bulunmakta
mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Buna göre söz konusu üç grup arasında Eleştirel Pedagoji ilkelerine katılım
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Okulun İşlevleri ve Özgürleşme alt boyutu ile Eleştirel Pedagoji ilkeleri toplam
puanda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Okulun İşlevleri alt boyutunda Köy Enstitüsü mezunları (X̅ =36,70) ile
ilkokul branş öğretmenleri (X̅ =34,08) arasında Köy Enstitüsü mezunları lehine; Eğitim Yüksekokulu mezunları
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(X̅ =34,70) ile Sınıf Eğitimi öğrencileri (X̅ =37,52) arasında Sınıf Eğitimi öğrencileri lehine; Sınıf Eğitimi mezunları
(X̅ =35,82) ile Sınıf Eğitimi öğrencileri (X̅ =37,52) arasında Sınıf Eğitimi öğrencileri lehine; Sınıf Eğitimi
Öğrencileri (X̅ =37,52) ile ilkokul branş öğretmenleri (X̅ =34,08) arasında yine Sınıf Eğitimi öğrencileri lehine
anlamlı farklılık bulunmaktadır. Özgürleşme alt boyutunda Sınıf Eğitimi öğrencileri (X̅ =20,20) ile Köy Enstitüsü
(X̅ =21,24), mezunları arasında Köy Enstitüsü mezunları lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Eleştirel
Pedagoji ilkeleri toplam puanda ise Köy Enstitüsü mezunları (X̅ =107,24) ile Eğitim Yüksekokulu mezunları
(X̅ =101,37) ve ilkokul branş öğretmenleri (X̅ =101,15) arasında Köy Enstitüsü mezunları lehine; Sınıf Eğitimi
öğrencileri (X̅ =105,28) ile Eğitim Yüksekokulu mezunları (X̅ =101,37) ve ilkokul branş öğretmenleri (X̅ =101,16)
arasında Sınıf Eğitimi öğrencileri lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. 1. Eğitim Sistemi ve Özgürleşme alt
boyutları ile Eleştirel Pedagoji İlkeleri toplam puanlarda Köy Enstitüsü mezunları en yüksek ortalamaya sahip
iken Okulun İşlevi alt boyutunda ise sınıf öğretmeni adayları en yüksek ortalamaya sahiptir. 2. Sınıf öğretmeni
adayları, sınıf öğretmenleri ve Köy Enstitüsü mezunları arasında Okulun İşlevi ve Özgürleşme alt boyutu ile
Eleştirel Pedagoji ilkeleri toplam puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu farklılıklar şu şekildedir:
2.1. Köy Enstitüsü mezunları ilkokul branş öğretmenlerine göre; sınıf öğretmeni adayları Eğitim Yüksekokulu
mezunu, Sınıf Eğitimi mezunu ve branş öğretmenlerine göre okulun işlevlerine daha eleştirel bakmaktadırlar.
2.2. Köy Enstitüsü mezunları, sınıf öğretmeni adaylarına göre eğitimin özgürleştirici boyutuna daha fazla katılım
göstermektedirler. 2.3. Köy Enstitüsü mezunları ve sınıf öğretmeni adayları, halen çalışmakta olan öğretmenlere
göre eleştirel pedagoji ilkelerine daha fazla katılmaktadırlar.
Anahtar kelimeler: Eleştirel pedagoji, eleştirel düşünme, köy enstitüleri, öğretmen yetiştirme.
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The Participation of Level of The Graduates of Village Institutes, Classroom Teachers
and Candidate Classroom Teachers to The Principles of Critical Pedagogy
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Abstract
In this research, the participation level of the graduates of village institutes, classroom teachers and candidate
classroom teachers to the principles of critical pedagogy was evaluated. The basic idea of referring to Critical
Pedagogy while doing this assessment stemmed from the need for a systematic critique. It was also expected that
the Village Institutes would provide a contribution to the literature of critical pedagogy since it is an alternative
education model unique to Turkey and similarities with critical pedagogy. Critical pedagogy basically brings
criticism and offers alternatives to existing education systems. In Critical pedagogy, knowledge and power are
always considered to be debatable and reproachable facts. For this reason, it is necessary to carry out investigations
which are questioning the existing order rather than legalizing it. In this research, this questioning was based
on the current educational system through Critical Pedagogy. The study has been designed in the descriptive
survey model, one of the screening models of the quantitative research methods. According to this, the level
of involvement of class teachers, class teacher candidates and village institute graduates in critical pedagogical
principles have been revealed in the survey and the relation between these three groups is evaluated. The sample
of the research was the class teacher candidates who are studying in the Department of Primary Education
Department of Education Sciences of Educational Sciences in Turkey, the class teachers who are working in the
primary schools attached to the Ministry of National Education and the Village Institute graduates. The Personal
Information Form prepared by the researcher and the Critical Pedagogical Principles Scale developed by Yılmaz
(2009) were used as data collection tools. The t-Test or the Anova Test was applied according to the item numbers
of the variables to determine whether there was a significant difference between their participation in the Critical
Pedagogical Guidelines according to the variables included in the participants’ personal information form. The
first sub-problem of the research was defined as “What is the extent of the participation of the candidate classroom
teachers, classroom teachers and graduates of village institutes to the critical pedagogical principles.” Participants
were assessed for their participation in Critical Pedagogical Principles according to their gender, family monthly
income levels, parental education status, book reading rates, participation in culture and arts activities, opinions
on the students’ ability to gain critical thinking skills and their views on the current education system. Principles
of Critical Pedagogy in participation by gender, men (X̅ =104,70) compared to women (X̅ =103,73) have been
seen to have higher scores based. According to the family income level, the highest level of participation in
the Critical Pedagogical Guidelines was true for those with a high level of family monthly income (X̅ =105,84)
(X̅ =103,92). There was also an inverse proportion to participation in the Critical Pedagogical Principles according
to the educational status of the parents. As the level of parental education falls, participation in the Critical
Pedagogical Principles increases (X̅ _mother=105.57) – (X̅ _father=106,33). The rate of reading the book was
increasing with participation in the Critical Pedagogical Principles (X̅ =105.45). As participation in cultural and
arts activities increases, participation in the Critical Pedagogical Principles (X̅ =107,11) also increases. Those who
think that students have gained critical thinking skills have been found to have higher participation in the Critical
Pedagogical Principles (X̅ =107,58) than those who think that their participation in the Critical Pedagogical
Principles is low (X̅ =98,41). Those who have negative views on the current education system have a high
participation in the Critical Pedagogical Principles (X̅ =107,56) while those with positive views on the current
education system have a low participation in Critical Pedagogical Principles (X̅ =94,18). The second sub-problem
of the study was defined as “Is there a meaningful difference between the participation of the candidate classroom
teachers, classroom teachers and graduates of village institutes in critical pedagogical principles?” Accordingly,
the participation in the Critical Pedagogical Principles was evaluated among the three groups. Thus, significant
differences have been found in total point between the sub-dimension of School’s Functions and Liberation
and Critical Pedagogy principles. In the sub-dimension of School Functions, there was a significant difference
in favor of the graduates of Village Institutes between the graduates of the Village Institutes (X̅ =36,70) and the
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teachers of the primary school (X̅ =34,08); in favor of Classroom Education students between Education High
School Graduates (X̅ =34,70) and Classroom Education Students (X̅ =37,52); in favor of Classroom Education
students between Graduates of Classroom Education (X̅ =35,82) and Classroom Education Students (X̅ =37,52);
in favor of Classroom Education students between Classroom Education Students (X̅ =37,52) and primary school
branch teachers (X̅ =34,08). In the sub-dimension of Liberation, there was a significant difference in favor of the
graduates of Village Institutes between Classroom Education Students (X̅ =20,20) and the graduates of the Village
Institutes (X̅ =21,24). The Critical Pedagogy Principles, in total point, there is a significant difference in favor of
the graduates of Village Institute among graduates of Village Institute (X̅ =107,24), Graduates of Education High
School (X̅ =101,37) and primary school branch teachers (X̅ =101,15); in favor of Classroom Education students
among the Classroom Education students (X̅ =105,28), Graduates of Education High School (X̅ =101,37) and
primary school branch teachers (X̅ =101,16). 1. Educational System and Liberation sub-dimensions and Critical
Pedagogy Principles had the highest average of the graduates of Village Institute in the total points while the class
teacher candidates had the highest average in the School’s Function sub-dimension. 2. Significant differences have
been found in the total scores of the Classroom Teacher Candidates, Classroom Teachers, and Village Institute
graduates in School Functions and Liberation sub-dimension and Critical Pedagogy principles. These differences
were as follows: 2.1. Village Institute graduates were according to primary school branch teachers; Grade teacher
candidates were more critical of the school’s functions than graduates of the School of Education, graduates of
class education, and branch teachers. 2.2. Village Institute graduates were more involved in the emancipatory
dimension of education than classroom teacher candidates. 2.3. Village Institute graduates and classroom teacher
candidates were more involved in critical pedagogical principles than teachers who are still working.
Keywords: Critical pedagogy, critical thinking, village ınstitute, teacher education.
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Özet
Osmanlı İmparatorluğunun dağılma sürecine girdiği 19. yüzyılın sonları ve 20. başlarında Anadolu Türk
tarihindeki en acılı günlerini yaşamaktaydı. 1912 Balkan bozgunundan sonra 1914-1918 arasında dört yıl
süren Birinci Dünya Savaşı ülkenin gelir kaynaklarını kurutmuş, ekonomisini harap etmiş, genç nüfusunu
savaş meydanlarında kaybetmiş ya da yaralı olarak memleketine göndermiştir. Yorgun ve bitap düşmüş Türk
Milleti 1919’da Mustafa Kemal önderliğinde kurtuluş mücadelesine başlamıştır. Bir taraftan orta Anadolu’ya
kadar işgal eden düşman askerlerine karşı cephede savaş verilirken diğer yandan çöküşün temel nedenlerinden
olan cehaletle mücadele başlatılmıştır. Türk Milleti 1919’da Mustafa Kemal önderliğinde kurtuluş mücadelesine
başlamıştır. Bir taraftan orta Anadolu’ya kadar işgal eden düşman askerlerine karşı cephede savaş verilirken
diğer yandan çöküşün temel nedenlerinden olan cehaletle mücadele başlatılmıştır. 3 Mart 1924’de çıkarılan
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplanmış ve okullarda
uygulanan programlar üzerinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Tevhid-i Tedrisat (Eğitim Birliği) Kanunu
eğitimde ikilik (modern okullar ve medreseler) ve Osmanlı Devletinin son zamanlarında ayrılık hareketlerinin
merkezi konumunda olan yabancı devletlerin ve misyonerlerin yürüttüğü bütün eğitim kurumlarını Milli Eğitim
Bakanlığının kontrol ve denetimine almıştır. Yeni Türk Devletinde eğitimin temel amacı eğitim programlarını
yeni Cumhuriyetin ihtiyacına göre düzenlemek, okur-yazar oranını yükselterek cehaletle savaşmak ve Türkçe’yi
her yurttaş için ortak bir dil yaparak milli birlik ve beraberliği sağlayarak ortak kültür oluşturmaktır. Programlar
üzerinde ilk çalışmalar 1924-1930 yılları arasında yapılmıştır. Bu dönemde programların temel felsefesi, yeni
yetiştirilecek nesillere Cumhuriyet rejimi ve bu rejimin fazilet ve nimetlerini benimsetmeyi gerçekleştirmek
olmuştur. Bu programların temel özelliği millî bir nitelik taşımalarıdır. 1924 programı, yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin eğitim ve öğretim anlayışı, ihtiyacı ve şartları düşünülerek “1924 İlk mektep Müfredat
Programı” adı altında hazırlanmıştır. Okullara yönelik program geliştirme çalışmaları ve eğitim-öğretim işleri
ile ilgili sürekli çalışacak olan Talim ve Terbiye Kurulu 22 Mart 1926 yılında 789 sayılı yasayla kurulmuştur. 1926
programı toplu öğretim, çocuğa özgelik, yakın çevre ilkelerine göre hazırlanmış bir programdır. 1926 yılında
ülkenin o zamanki ihtiyaçlarına, çocukların özelliklerine ve dünyadaki modern eğitim ve öğretim anlayışına
dayanarak “İlk Mektep Müfredat Programı” hazırlanmıştır. 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı yasayla yapılan
Cumhuriyetin en köklü hareketi olan yeni Türk harflerinin kabulü ile Türkçe’nin eğitimde ortak dil olması,
okuma-yazma ve temel bilgilerin halka yaygınlaştırılması Türk Eğitim tarihinde önemli bir harekettir. 1936
Programının düzenlenmesinde millilik öncelikli olmuştur. Programın temel felsefesi, yeni yetişecek nesillere
cumhuriyet rejimi benimsetmeyi geliştirmek olmuştur. Köy ve şehir ilkokul programları tek bir çatı altında
ilkokul programları olarak geliştirilen 1948 programı bilgi öğretimini esas kabul ederek her ders için işlenmesi
gereken konu ve ünite sayısı fazlalaştırmak suretiyle çok fazla içeriği kapsamaktadır. 1962-1963 öğretim yılında
köy, kasaba ve şehir ilkokullarında başlatılan deneme çalışmaları 1968-1969 öğretim yılına kadar devam etmiştir.
Talim Terbiye Kurulu 1968 İlkokul Programını 1 Temmuz 1968 gün ve 171 sayılı kararıyla kabul etmiştir. 2005
öğretim programı 2005-2006 öğretim yılında ülke genelindeki tüm ilköğretim okullarının birinci kademesinde
(1-5 sınıflar) uygulamaya başlamıştır. İlköğretim ikinci kademesi ise bir sonraki öğretim yılında altıncı sınıftan
başlayarak kademeli bir şekilde üç yıl içinde tamamlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Dönemi İlkokul
Programlarının tarihsel süreç içinde incelenmesidir. Çalışmanın yöntemi doküman incelenmesidir.
Anahtar kelimeler: Program geliştirme, ilkokul programları, cumhuriyet dönemi.
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Elementary School Curriculum Development During Republic Era of Turkey
İsa Korkmaz1
1Prof. Dr., Necmettin Erbakan University, ikorkmaz@konya.edu.tr

Abstract
After establishing Republic of Turkey in 1923, education was considered very prior and to take urgent
action to develop Turkish society. In order to change education it was started firstly curriculum of primary
school systems. Mainly curriculum development in Turkish Education System was occurred six times. The
first curriculum development was in 1924 and then followed 1926, 1936, 1948, 1968, and 2005. Curriculum of
K-12 was developed separately as elementary and middle school curriculum until 1997 because compulsory
education was five grades or elementary school. However, in 1997 the compulsory education in Turkey became
eight years instead of five. Therefore, primary school curriculum and middle school curriculum were combined
in the elementary school system. However, those curricula were not revised and restructured. In order to unify
and integrate elementary curriculum, new curriculum has been developed and then piloted in the 2004-2005
school year. As a result of that, it has being implemented nationwide starting the 2005-2006 school year. The
aim of this study was to describe and explain curriculum development in the republic era of Turkey. Curriculum
developments and educational policies are affected mainly ruled party’s policies. On the other hand, educational
philosophy and social pressure have great impact of education system. Since establishing of Turkey education
system and policies have been discussed and paid attention more than other public services. Main point of
dispute was what should be based of education policies as tradition, innovation, or westernize. During curriculum
development procedures, tradition, scientific, and modern views cover more than each other based on ruled
party philosophic priority.
Keywords: Curriculum development, elementary school curriculum, Turkish republic era.
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ID: 11
Lise Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İle Akademik Başarıları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Murat Gökalp1
1 Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, gokalpm@omu.edu.tr

Özet
Lise öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarıları arasında nasıl ilişki vardır? Lise
öğrencilerinin eğitim süresince barınma yerleri yaşları cinsiyetleri anne-baba eğitim düzeyi gibi çeşitli değişkenlerin
rolü, ele alınan değişkenlerin ders çalışma becerisi üzerindeki etkisi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın
amacı, lise öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarıyla akademik başarısı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır.
Araştırmada, öğrencilerin çalışma alışkanlıklarında okul türü, cinsiyet, akademik başarısı, sınıf düzeyi, eğitim
süresince barınma yeri, aile gelir düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, ebeveynlerin bulunma
durumu gibi değişkenler açısından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017
eğitim öğretim yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrindeki lise okullarında öğrenim görmekte olan 10, 11
ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmayı Kırgız-Türk Anadolu Lisesi ve Kırgız-Türk Anadolu Kız
Meslek Lisesi arasından kolay örnekleme yöntemi ile seçilen 150 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması
aşamasında araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan ders çalışma becerileri anketi uygulanmıştır. Öğrencilerin
ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılmasından elde edilen veriler aritmetik ortalama,
frekans tabloları, t-testi ve varyans analizi. LSD ve korelasyon analiz teknikleri ile elde edilmiştir. Öğrencilerin
ders çalışma alışkanlıkları okul türü, cinsiyet, akademik başarısı, sınıf düzeyi, eğitim süresince barınma yeri, aile
gelir düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, ebeveynlerin bulunma durumuna göre farklılaşmaktadır.
Bunlara ek olarak öğrencilere yöneltilen çalışma alışkanlıkları anketine ilişkin sonuçlara göre de; 26 alt başlık
arasında en fazla ortalama ile ‘’TV, ya da Müzik olmadan ders çalışamıyorum’’ maddesine öğrencinin ‘’Hiç
Katılmıyorum’’ dediği sonucuna ulaşılmıştır. En düşük ortalamaya ise ‘’Derse giderim ama dersi dinlemek yerine
başka şeyler yaparım’’ maddesine öğrencinin ‘’Kesinlikle Katılıyorum’’ demesi dikkat çekmektedir. Araştırma
grubunun akademik başarı düzeyleri ile ders çalışma alışkanlıkları düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir
ilişkinin olduğu görülmektedir (r=0,580, p<0.00). Buna göre ders çalışma alışkanlıkları arttıkça akademik başarı
düzeylerinin arttığı söylenebilir. t- testi sonuçlarına göre kız ve erkeklerin düşünceleri arasında anlamlı farklılıklar
bulunmuştur ( t 329, p<0.037 ). Bu sonuçlara göre kız öğrenciler ders kitaplarını daha sık kullanmaktadır (kız X =
83,2720, erkek X = 82,1200). 11. Sınıfların ders çalışma alışkanlıklarının 10.sınıflardan daha olumlu olduğu, 12.
Sınıfların ise 11. Sınıflardan daha olumlu olduğunu göstermektedir. Çalışma alışkanlıkları ile akademik başarıları
arasındaki ilişkiyi belirlemede akademik puanlarına ilişkin LSD (Least Significant Difference) testi bulgularında,
45-54 ile 55-69 puan arasındaki ortalamalar arasında -3,59091 fark bulunmuştur. 85-100 puan alanlar ile daha
düşük puan alanlar arasında farklar bulunmuştur. (p<0.05). Akademik başarı ders çalışma ile doğru orantılı
görülmektedir. Ders çalışma alışkanlığı arttıkça akademik başarının da arttığı görülmüştür. Lise öğrencilerinin
ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemede cinsiyete ilişkin düşünceler
Kız ve erkeklerin düşünceleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuçlara göre kız öğrenciler ders
kitaplarını daha sık kullanmaktadır.
Lise öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemede
okudukları sınıfa ilişkin düşüncelerinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir.10.sınıf ile 11. Sınıf arasındaki
ortalamalar arasında -10,55612 fark bulunmuştur. 11.sınıf ile 12. Sınıf arasındaki ortalamalar arasında 11,54468
fark bulunmuştur. Bu fark 11. Sınıfların ders çalışma alışkanlıklarının 10.sınıflardan daha olumlu olduğu, 12.
Sınıfların ise 11. Sınıflardan daha olumlu olduğunu göstermektedir. Lise öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları
ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemede akademik puanlarına ilişkin düşünceler 45-54 ile 55-69
puan arasındaki ortalamalar arasında -3,59091 fark bulunmuştur. 85-100 puan alanlar ile daha düşük puan
alanlar arasında farklar bulunmuştur. Akademik başarı ders çalışma ile doğru orantılı görülmektedir. Ders
çalışma alışkanlığı arttıkça akademik başarının da arttığı görülmüştür. Araştırma grubunun akademik başarı
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düzeyleri ile ders çalışma alışkanlıkları düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Buna göre ders çalışma alışkanlıkları arttıkça akademik başarı düzeylerinin arttığı söylenebilir. Öğrencinin ders
çalışma odasını sürekli temiz tutması ve bir sonraki ders çalışma sürecine hazır halde bulundurma alışkanlığı
kazandırılmalıdır. Öğrencilere küçük yaşlarda ders çalışma alışkanlığının kazandırılmasında ailenin önemli
sorumlulukları olduğu bilinci kazandırılmalıdır. Öğrencilerin günlük ders çalışma planı öğretmen, öğrenci
ve velinin katılımı ile her öğrencinin özelliklerine göre planlanmalı ve bunun uygulanmasından aile sorumlu
olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Ders çalışma becerileri, akademik başarı, çalışma alışkanlığı.
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Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Academıc Success wıth Course Research
Habıts Of Hıgh School Students (Sample of Kyrgyzstan)
Murat Gökalp1
1Assoc. Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, gokalpm@omu.edu.tr

Abstract
How is the relationship between high school student’s study habits and academic achievement? The role
of various variables such as age, gender, parental education level of the places of residence during the education
period of the high school students, the effect of the variables discussed on the course work skills is important. The
sample of the research is composed of 10th, 11th and 12th grade students studying in the high schools of Bishkek,
the capital city of Kyrgyzstan in the academic year of 2016-2017. The course work skills questionnaire developed by
the researcher was applied. Data arithmetic mean, frequency tables, t-test and analysis of variance obtained from
the comparison of student academic habits and academic performance. LSD and correlation analysis techniques.
The study habits of the students differ according to the school type, gender, academic success, class level, place of
residence during the training, family income level, mother education status, father education status, According to
the results of the questionnaire on the working habits directed to the students; Among the 26 sub-titles, the most
averaged was reached with the result that the student said “I do not participate at all” “I can not study without TV
or music”. It is seen that there is a positive and meaningful relationship between the academic achievement levels
of the research group and the levels of course work habits. (r=0,580, p<0.00). Accordingly, it can be said that as
the study habits increase, the academic achievement levels increase. Academic achievement seems to be directly
proportional to course work. As the study habit increased, the academic achievement increased. The learner must
keep the lecture room clean and keep it ready for the next course work. Students should be made aware of the
important responsibilities of the family in acquiring the habit of studying at a young age. The daily course work
plan of the students should be planned according to the characteristics of each student with the participation of
teachers, students and parents and the family should be responsible for its implementation.
Keywords: Study skills, academic achievement. working habit.
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ID: 17
Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik
Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Recep Kahramanoğlu1, Tuba Deniz2
1Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, recepkahramanoglu@gmail.com
2Öğretmen, MEB, tuba.denz@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin kullandıkları üstbilişsel beceriler, matematik özyeterlikleri ve
matematik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu çalışmaya 190 ortaokul 7. sınıf öğrencisi katılmıştır.
Araştırma ilişkisel model desenle desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, ‘Öğrenmede motive
edici stratejiler ölçeği’ nin alt ölçeği olan üstbiliş (metabiliş) ölçeği ile öz yeterlik kaynakları ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmada yer alan değişkenler üstbilişsel beceriler, matematik öz-yeterliği ve matematik başarısıdır. Bu
değişkenlerden matematik başarısı bağımlı değişken, üstbiliş becerileri ve matematik özyeterlikleri bağımsız
değişkendir. Öğrencilerin matematik başarılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılığını incelemek
için bağımsız gruplar t testi, değişkenler arası ilişkinin saptanması için pearson korelasyon analizi, üstbilişsel
beceriler ve matematik öz-yeterliğinin matematik başarısı üzerindeki yordama gücü basit doğrusal regresyon
analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; öğrencilerin cinsiyet
değişkenine göre matematik puanları arasında anlamlı farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin
üstbiliş becerileri ve matematik özyeterlik inançlarına ilişkin her bir değişkenin matematik başarısını yordama
gücüne bakıldığında; katılımcıların matematik başarılarının yaklaşık %18’inin üstbiliş becerileri tarafından,
matematik özyeterlik alt boyutlarından alınan puanların matematik başarısının yordanmasına ilişkin adımsal
çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre dört boyut birlikte ele alındığında kişisel deneyimler alt boyutu tek
başına matematik başarısına ilişkin toplam varyansın yaklaşık %60’ını açıklamaktadır. Diğer alt boyutlar
regrasyon analiz hesaplanma dışına tutulmuştur. Öğrencilerin üstbiliş becerileri ve matematik özyeterlik
inançlarının birlikte matematik başarısını yordama gücüne bakıldığında, katılımcıların matematik başarılarının
yaklaşık %52’sini yordağı görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Üstbilişsel beceriler, matematik özyeterliği, matematik başarısı.
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An Investigation of The Relationship Between Middle School Students’
Metacognitive Skills, Mathematics Self-Efficacy and Mathematics Achievement
Recep Kahramanoglu1, Tuba Deniz2
1 Assist. Prof. Dr., Universty of Gaziantep, recepkahramanoglu@gmail.com
2Teacher, Ministry of National Education, tuba.denz@gmail.com

Abstract
The main purpose of the research was to examine the relationship between middle school students’
metacognitive skills, mathematics self-efficacy, and mathematics achievement. A total of 190 middle school 7th
graders participated in the study. The research was designed as correlational research. Metacognitive awareness
scale which is a sub-scale of motivating skills in learning scale and the resources of self-efficacy scale were
used as data collection tools. The variables in the research were metacognitive skills, mathematics self-efficacy,
and mathematics achievement. Of these variables, mathematics achievement was the dependent variable and
metacognitive skills and mathematics self-efficacy were the independent variables. In order to reveal whether
students’ mathematics achievement significantly differed according to gender variable, independent samples
t-test was used, and Pearson correlation analysis was employed to detect the relationship between the variables.
Furthermore, basic linear regression analysis and multiple regression analysis were employed to determine the
predictive power of metacognitive skills and mathematics self-efficacy on mathematics achievement. According
to the findings of the research, there was not a significant difference between students’ mathematics scores in
terms of gender. Moreover, when the predictive power of metacognitive skills and mathematics self-efficacy on
mathematics achievement was examined, it was found that 18% of mathematics achievement was predicted by
metacognitive skills. According to stepwise multiple regression analysis performed to determine the predictive
power of mathematics self-efficacy on mathematics achievement, personal experiences dimension explained
60% of the total variance regarding mathematics achievement by itself. Other dimensions were not included in
the regression analysis. Students’ metacognitive skills and mathematics self-efficacy explained 52% of the total
variance in their mathematics achievement.
Keywords: Metacognitive skills, self-efficacy, mathematics achievement.
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ID: 18
İlkokullarda Görsel Sanatlar, Müzik ve Oyun ve Fiziki Etkinlikler Derslerinin Çoklu
Perspektiften İncelenmesi: Fenomenolojik Bir Çalışma
Soner Arpat1, Ruken Akar Vural2
1Ortaklar Mehmet Hüseyin Öncel İlkokulu Germencik / Aydın, sonerarpat@gmail.com
2Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, rakarvural@adu.edu.tr

Özet
Uluslararası bildirgeler ve sözleşmeler, her çocuk ve yetişkin için nitelikli eğitim hakkını vurgulamakta,
bireysel gelişimin tam ve uyumlu bir biçimde sağlanmasının, kültürel ve sanatsal yaşama katılımın güvence altına
alınması gerektiğini belirtmektedir. Sanat Eğitimini her ülkede, eğitim programının önemli ve hatta zorunlu
bir parçası haline getirmenin temel gerekçesi de bu haklardan ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, bireyin bilişsel,
duyuşsal ve psiko-motor alanlarının birlikte gelişimini sağlamanın araçlarından biri de, eğitim programlarının
önemli bir parçası olan oyun ve fiziki etkinlikler dersidir. Bu çalışma, Sınıf Öğretmenlerinin Müzik, Görsel
Sanatlar, Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerine yönelik öz yeterlik algılarını ve ders içi öğrenme-öğretme
süreçlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada, nitel araştırma desenlerinden
fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Aydın ili Efeler ilçesinde orta sosyoekonomik statüde bulunan kamu okullarında çalışan 5 sınıf öğretmeni, bu öğretmenlerden bağımsız 5 öğrenci
velisi ve 5 öğrenci tipik durum örneklemi tekniğine göre belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak
ise görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla kullanılan yarı-yapılandırılmış görüşme formlarında
sırasıyla, öğretmenler için 24, veliler için 7, öğrenciler için 6 esansiyel soru bulunmaktadır. Görüşmeler sonucunda
25 sayfa ham veri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlara göre; sınıf
öğretmenleri, kendilerini Müzik, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinde yetersiz hissetmektedir.
Bu alanlara ilişkin olarak aldıkları hizmet öncesi eğitimi ve hizmet içi eğitim programları yetersiz bulmaktadırlar.
Sınıf öğretmenleri özellikle enstrüman öğretimi hedefine öğrencileri ulaştıramadıklarını vurgulamışlardır.
Görsel sanatlar dersi konusunda, “teknik öğretimi” açısından kendilerini yetersiz algılamaktadırlar. Veli ve
öğrenci görüşleri de öğretmen görüşlerini destekler niteliktedir. Öğrenciler, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve
Fiziki Etkinlikler ders saatlerinde farklı derslerin (Türkçe ve Matematik) yürütüldüğünü de ifade etmişlerdir.
Bunların yanı sıra öğretmenler, okulların fiziki yapısını ve öğretimsel materyalleri de eksik bulmaktadırlar.
Çalışma grubunu oluşturan tüm öğretmen ve veliler; Müzik, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerini,
branş öğretmenlerinin yürütmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Okullar, yukarıda sözü edilen derslerin okul
programında etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle “okul sonrası eğitim programları” ya da okul dışından
branş öğretmenlerinin görevlendirilmesi biçiminde bu eksikliği gidermeye çalışmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmeni, fenomenolojik araştırma, müzik dersi, görsel sanatlar dersi, oyun ve
fiziki etkinlikler dersi.

23

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

A Multi Perspective Investigation of ‘’Music, Arts, Play and Phsical Activities’’
Courses in Primary Schools: A Phenomenological Research
Soner Arpat1, Ruken Akar Vural2
1Ortaklar Mehmet Hüseyin Öncel Primary School Germencik / Aydın, sonerarpat@gmail.com
2Assoc. Prof. Dr., Adnan Menderes University rakarvural@adu.edu.tr

Abstract
International declarations and conventions emphasize the right to get qualified education for every child
and adult and state that providing full and harmonized individual development and participation of children
in cultural and artistic life should be assured. The main reason for being Art Education in each country an
important and even compulsory part of the educational program results from these rights. Likewise, one of the
means of providing co-development of cognitive, emotional and psycho-motor fields of an individual is the
course of physical activities and games, which important part of educational programs. This study was carried out
to investigate the self-efficacy perceptions and in-class learning-teaching processes of the Class Teachers’ during
Music, Visual Arts, Games and Physical Activities courses. For this purpose, in the study, phenomenological
design was applied as qualitative research design. 5 class teachers working in public schools in middle socioeconomic status in Efeler district of Aydın, 5 students and 5 parents were defined according to the typical situation
sampling technique as the study group. In the study, interview was used as data collection tool. Semi-structured
interview forms which were used to collect data include 24 essential questions for teachers, 7 for parents, and 6
for students. 25 pages of raw data were obtained as the result of the interviews. According to the findings obtained
from the study, class teachers feel themselves incompetent in the Music, Visual Arts, Games and Physical Activity
classes. They find the pre-service and in-service training programs in these areas inadequate. Classroom teachers
have emphasized that students cannot reach the aims especially for instrument teaching. In the field of visual arts,
they perceive themselves incompetent in “technical education”. The views of parents and students are in parallel
with teachers’ views. Students state that in the courses of Visual Arts, Music, Gaming and Physical Activities,
different courses (Turkish and Mathematics) are taught. In addition to these, teachers find the physical structure
of schools and instructional materials not sufficient. All teachers and parents who form the study group state that
music, Visual Arts, Games and Physical Activities courses should be taught by branch teachers. Schools are trying
to fill the deficiency of not fulfilling the subjects stated above effectively by applying “post school programs” or
the assignment of branch teachers from out of the school.
Keywords: Class teacher, phenomonological research, music course, arts course, games and physical
activities.
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Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma
Uygulamalarına İlişkin Görüşleri: Tek Durumlu Örnek Olay Çalışması
Seçil Çilengir¹, Ruken Akar Vural²
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Özet
Özel eğitim; özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olan çocukları yetenekleri doğrultusunda
kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi
kendine yeterli hale getirerek kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle
donatan eğitimdir (Ataman, 2003). Ülkemizde 1997 yılında yayımlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve bu KHK hükümlerine dayanılarak hazırlanan Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği (ÖEHY)’nde (2006), özel gereksinimi olan çocukların okul öncesi eğitimleri zorunlu hale getirilmiştir.
ÖEHY’nde (2006), kaynaştırma eğitimi; “Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim
hizmetleri de sağlanarak, tanılanmış bir yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi,
ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamaları”
olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2006). Bu çalışmada, Aydın ili Efeler ilçe merkezinde bulunan okulöncesi eğitim
kurumlarında çalışan okulöncesi öğretmenlerinin, kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin, gereksinimlerinin
ve önerilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 10 okulöncesi öğretmeni ile nitel verilere dayalı olarak
yürütülen araştırmada, ihtiyaç duyulan veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 11 esansiyel soruyu
kapsayan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Yüz yüze gerçekleştirilen ve ses kaydı
alınarak elde edilen veriler, tümevarımsal içerik analizi yolu ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen
bulgulardan bazıları şu şekildedir; Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, kaynaştırma öğrencilerinin sosyal anlamda
sınıfta olumlu etkileri olduğunu ifade etmiştir. Hem kaynaştırma öğrencisinin gelişimi için, hem de sınıftaki
diğer öğrencilerin onu kabullenmeleri ve destek olmaları açısından olumlu görüşler yer almaktadır. Araştırma
sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin, özel eğitime yönelik hizmet içi eğitim gereksinimi duydukları, rehberlik
ve destek eğitim odalarından etkili ve verimli bir biçimde destek görmek istedikleri, sınıfta yardımcı bir destek
personeli bulunmasını talep ettikleri, öğrencilerin gelişim düzeylerine ve seviyelerine uygun geliştirici materyal
ve eğitim kaynağı desteğine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin yaşadıkları güçlüklerden bazıları,
kalabalık sınıflar, öğrencilerin farklı türde ve düzeyde engele sahip olmalarıdır. Diğer taraftan, hizmet öncesi
eğitim sürecinde özel eğitim dersi aldıklarını ancak yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bulgular, özel eğitime
gereksinim duyan okulöncesi öğrencilerinin nitelikli bir eğitim alabilmeleri için okul öncesi eğitim kurumlarında,
fiziki mekan, öğretimsel araç gereçler, yönetsel destek ve öğretmen yetiştirme konularında geliştirici önlemler
alınması önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Okulöncesi eğitim, özel eğitim, kaynaştırma eğitimi, okulöncesi eğitim öğretmeni.
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Abstract
Special education is the education offered to children with special needs, enabling gifted children to maximize
their capacities in accordance with their talents, preventing inadequacies from transforming into the barriers,
equipping the disabled person with skills making him socialize and supporting him to become an independent
and productive individual (Ataman, 2003). In our country, pre-school education of children with special
needs was made compulsory because of Decree Law No. 573 published in 1997 and Special Education Services
Regulation (ÖHY) (2006) based on the provisions of the Decree Law. In ÖEHY (2006), inclusive education is
defined as special education implementations based on the principle that individuals with special needs continue
their education with their peers without diagnosed inadequacy at either public or private pre-school, primary
school, secondary school and non-formal education institutes (MEB, 2006). This study was carried out in order
to determine the opinions, needs and suggestions about inclusive education of preschool teachers working in
preschool education institutions located in Efeler district of Aydın province. In the research conducted on the
basis of qualitative data with 10 pre-school teachers, the required data were collected using a semi-structured
interview form developed by the researchers and covering 11 essential questions. The data obtained by face-to-face
and voice recording was examined by means of inductive content analysis. This study was carried out in order to
determine the opinions, needs and suggestions of preschool teachers working in preschool education institutions
located in Aydın province Efeler district center about mainstreaming education. In the research conducted on
the basis of qualitative data with 10 pre-school teachers, the required data were collected using a semi-structured
interview form developed by the researchers and covering 13 essential questions. The data obtained by carrying
out a one-part and voice recording were examined by means of inductive content analysis. Some of the findings
obtained as a result of the research are as follows; The vast majority of the teachers said that inclusive students
had a positive social effect on class. There are positive opinions in terms of both the development of the inclusive
student and the other students’ accepting and supporting the inclusive student. As a result of the research, it was
concluded that the pre-school teachers need to have in-service training for special education, that they want to
have effective and productive support from the guidance and support training rooms, that they demand for an
auxiliary staff in their class and that they need developmental material and training resource support appropriate
to the level of development of the students. Some of the difficulties faced by teachers are that classes are crowded
and that students have different types and levels of obstacles. On the other hand, they stated that they took
special training courses in the service training period, which was unfortunately not enough. For preschoolers
needing special education to get qualified education, it can be suggested to be taken constructive precautions at
pre-school education institutes in terms of physical space, instructional instruments, administrative support and
teacher training.
Keywords: Preschool education, special education, inclusive education, preschool teachers,
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Özet
Öğrenme ortamı ve motivasyon öğrenmeyi etkileyen değişkenler arasında sayılmaktadır. Alanyazında çok
sayıda değişkenin akademik başarıyı etkilediği tespit edilmiştir. Bu değişkenlere; Güdülenme, okul yaşam kalitesi,
anne baba katılım düzeyi ve okul iklimi örnek verilebilir. Okul iklimi, okul çevresinin, okuldaki ortak davranışa
ilişkin algılamalara dayalı niteliğidir. Güvenli bir okul ortamı öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlarının
karşılandığı olumlu bir iklime sahip bir okuldur. Motivasyon organizmayı belli bir nesne veya duruma ulaşma
yönünde eyleme sürükleyen itici güç olarak tanımlanmaktadır. Bu güç içsel ve dışsal motivasyon olarak kendini
gösterebilir. Akademik başarı açısından bakıldığında esas olanın içsel motivasyondur. İçsel motivasyonun temel
değişkenleri olan ilgi, merak ve öğrenmeyi ihtiyaç haline gelmesi akademik başarı için önemli değişkenler
olarak ortaya çıkmaktadır. Alanyazında üniversite öğrencileri özellikle de öğretmen yetiştiren okullar olan
eğitim fakültesi öğrencilerine gerek okul iklimi ve akademik motivasyon ilişkisini birlikte ele alan araştırmalara
rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının algılarına dayalı olarak akademik motivasyon
ve okul iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1-Öğretmen
adaylarının okul iklimive akademik motivasyon algılarının düzeyi nedir ? 2-Öğretmen adaylarının okul iklimi
ve akademik motivasyon algıları sınıflara göre farklılaşmakta mıdır? 3- Öğretmen adaylarının bölümlerine
göre görüşleri arasında anlamlı farklılık var mıdır.? 4-Okul ikilimi ve akademik motivasyon arasında ilişki var
mıdır? 5- Okul iklimi akademik motivasyonun yordayıcısı mıdır? Bu araştırmada iki değişken arası ilişkinin
belirlenmesi amaçlandığından araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın
Çalışma Grubunu 2016-2017 eğitim- öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinin ikinci
ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeği ile “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre Necatibey Eğitim Fakültesinin ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin
akademik motivasyon puanlarının ortanın üzerinde, okul iklimi algılarının ise yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Buna bağlı olarak araştırmaya katılan öğretmen adaylarının algılarına göre Necatibey Eğitim Fakültesinde
pozitif ve açık bir okul iklimi vardır. Okul iklimi ve akademik motivasyon arasında motivasyonsuzluk hariç orta
düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Araştırmada okula bağlılık ve iletişim boyutları, akademik
motivasyonun yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada Fen ve sosyal alanlarda öğrenim gören öğretmen
adaylarının görüşleri arasında okul iklimi alt boyutlarının tamamında ve ayrıca motivasyonsuzluk boyutunda
anlamlı fark bulunması özellikle motivasyonsuzluk açısından değerlendirildiğinde öğretmen atamalarındaki
KPSS puan yüksekliğine bağlanabilir. Sınıf düzeylerine göre öğretmen adaylarının algıları arasında sadece
okula bağlılık konusunda dördüncü sınıflar lehine anlamlı bir fark vardır. Bu normal bir durumdur çünkü
okulun içerisinde geçirilen zaman arttıkça örgütsel bağlılık da artmaktadır. Araştırmada okul ikliminin okula
bağlılık ve iletişim boyutlarında istenen sonuçlar ortaya çıkmışken öğrenme ortamı içinçıkmamıştır. Öğrenme
ortamında da istenen sonuçların çıkması için daha görsel-işitsel öğretim yöntemlerine işlerlik kazandırılması
önerilebilir. Ayrıca sosyal alanlardaki motivasyonsuzluğun daha düşük olması için iş alanlarının daha açık olması
ile ilintilendirilebilir ki bunun için okul ortamında yapılabilecek olanlar sınırlıdır. Araştırmanın farklı yüksek
öğretim kurumlarında hem nicel hem de nitel olarak tekrarlanması daha genellenebilecek sonuçlar verebilir.
Anahtar kelimeler: Akademik motivasyon, okul iklimi, öğrenme ortamı.
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Abstarct
Learning environment and motivation are considered about the variables affecting learning. Numerous
variables in the literature have been found to affect academic achievement. These variables include; motivation,
school quality of life, parental involvement and school climate. School climate is perceptual nature of school
environment. A safe school environment is a school which has a positive climate to meet basic psychological
needs of the students. Motivation is defined as a driving force to achieve a certain object or situation of organism.
This power can manifest itself as internal and external motivation. In terms of academic achievement, the
essential motivation is internal. The need for interest, curiosity and learning, which are fundamental variables of
intrinsic motivation, is emerging as important variables for academic success. There have been no studies that
deal with the relationship between school climate and academic motivation to the education faculty students. This
research’s purpose is to determine the relationship between academic motivation and school climate based on the
perceptions of prospective teacher candidates. For this purpose, the answers to the following questions have been
searched. 1. What is the level of school climate and academic motivation perceptions of prospective teachers? 2.
Are the school climate and academic motivation perceptions of teacher candidates differentiated according to
classes? 3. Is there a meaningful difference between the opinions of the prospective teachers according to their
departments? 4. Is there a relationship between school climate and academic motivation? 5. Is the school climate
a predictor of academic motivation? The aim of this research was to determine the relationship between two
variables so the research was designed and implemented in the relational survey model. The working group of the
research consists of teacher candidates who are studying in the second and fourth classes of Balikesir University
Necatibey Education Faculty in 2016-2017 academic year. The “School Climate Questionnaire for University
Students” and “Academic Motivation Scale” were used as the data collection tool in the research. According
to the findings of the research, it was determined that the second and fourth graders of Necatibey Education
Faculty academic motivation scores are higher than average and perceptions of school climates scores are high.
Accordingly, according to the perceptions of the prospective teachers who participated in the research, there is a
positive and open school climate in Necatibey Education Faculty. There is a moderate and positive relationship
between school climate and academic motivation, except of amotivation. Dependence and communication
dimensions in the study were found to be predictive of academic motivation. Significant differences between the
views of science and social field teachers in the survey on the school climate subscales and also in the dimension
of lack of motivation can be attributed to the high KPSS score in teacher assignments when evaluated in terms
of amotivation There is a significant difference in the perceptions of teacher candidates in favor of the fourth
graders only on the commitment to the school by grade levels. This is a normal situation because as time spent
in the school increases, organizational commitment also increases. In the study, when the desired results were
found in the dimensions of school attachment and communication dimensions of school climate, it did not
appear on the learning environment dimension. In the learning environment, it may be advisable to make more
audiovisual teaching methods work in order to get the desired results. It is also due to the fact that business areas
are more open so that the lack of motivation in social areas is lower and so this is limited to what can be done in
the school environment. Both quantitative and qualitative repetition of the research in different higher education
institutions can give more general conclusions.
Keywords: Academic motivation, school climate, learning environment.
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Geleceğin Güzel Sanatlar Eğitimine Doğru Bir Adım: Dijital Boyama
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Özet
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan dijital ortam 1980’lerden sonra ivme kazanarak
günlük yaşam içerisinde kullanılmaya başlamıştır. 21. Yüzyılda ise dijital ortam, tüm dallarıyla birlikte yaşamın
her alanını işgal etmekte ve yaşantıyı dönüştürmektedir. Çeşitli arayüzler aracılığıyla başkalarını izlemekte, yeni
yerler görmekte, iletişim kurmakta, sanat eserlerini görmekteyiz. Çağın bir gereği olarak sanat üretimi de dijital
alan ile entegre olmuş, üretilen eserler ile kullanılan sosyal medya, galeriler tarafından networking ve halkla
ilişkiler ağına dönüştürülmüştür. Böylesine bir etki alanı sürekli yenilenen imaj üretimini zorunlu kılmaktadır.
Eserlerin basılı medyada yer almak üzere düzenlenen görselleri, hareketli görüntünün manipüle edilebilirliği
gibi etmenler sanat alanını genişleterek, video sanatı, yerleştirme, gif sanatı, yeni medya, dijital resim gibi yeni
eğilimlerin oluşmasını da etkilemiştir. Ülkemiz sanat eğitiminde; geleneksel yöntemler öğrenciye aktarılmakta,
buna bağlı olarak 21. yüzyıla katkı üretecek eserler ve tasarım ürünleri beklenmektedir. Beklentiler gibi
öğretilerin de çağı yakalaması adına güzel sanatlar eğitimi müfredatlarında geleneksel ile dijitalin uyum içerisinde
birbirlerini destekleyici biçimde yer alması önemli bir noktada durmaktadır. Güzel sanatlar fakültelerinin resim
bölümleri, özünde etkileşimli bir yapıya sahip olan atölye eğitimini barındırmaktadır. Atölye eğitiminin bir
uzantısı olarak eser üretim süreçlerinde teknolojinin getirdiği imkanların simüle edilebilir ortamda çalışma
olanağının öğrencilere tanınması, çağdaş olanı yakalamak ve özgün eserler üretmek anlamında öğrencilerin
eğitiminde yararlı olacaktır. İllüstrasyon alanında tercih edilen dijital boyama yöntemlerinin, resim bölümü
öğrencileri tarafından benimsenmesi de çağın eğitimini verebilmek adına önem arz etmektedir. Tasarımlarını
dijital ortamda gerçekleştiren öğrenciler, aynı anda farklı kompozisyon olanaklarını, renk uygulamalarını
deneyebilecek ve eserlerini oluşturma sürecinde zaman kazanarak çağın hızını da yakalayabileceklerdir. Bu
noktada çağın hızını yakalamak adına eğitim alanına entegre edilecek dijital yöntemler, uygulanış biçiminde
kolaylık oluşturacak biçimlendirme komutları taşıdığı için, el-göz koordinasyonlarının geliştiği analog süreci
aksatabilir. Kimi yazılımların çizim algoritmaları, tasarımcının titrek veya kesik olarak çizim tabletinde uyguladığı
hareketi mükemmelleştirerek düz ve kesintisiz el hareketlerine çevirebilmektedir. Bu iyileştirme, tasarımcı
veya sanatçının, üretimindeki öznelliğine bir müdahale olarak da algılanabilir. Bu çerçeveden bakıldığında,
sanat üretiminde önemli bir yer tutan rastlantı olgusunun etkisi ve üretim süreçlerindeki deneyselliğin önemi
kaybedilmektedir. Günlük yaşamda analog ve dijital ortamın birlikte varoluşu, yaşama dair pratiklerimizin
değiştiğine işaret etmektedir. Organik ile sentetiğin birbirlerine entegre bir gelişim sürecinde oldukları gerçeği
yadsınamayacak durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel ve yeni sanat üretim biçimlerinin birbirlerine
fayda sağlayacak biçimde eğitim süreçleri içerisinde yer almaları, disiplinlerarası ilişkileri kuvvetlendirerek
güncel sanat eğitiminin sağlıklı biçimde oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu fayda ilişkisi, yaşamın her alanında
bilinen nesneleri “Hibrid” bir yapıya dönüştürerek yeniden üretmektedir. Bu bakış açısı ile dijital ve analoğun
her alanda iş birliği içerisinde olması güzel sanatlar eğitiminin de değişmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu
çalışmada, dijital ortam ile analog ortamda çeşitli sanat üretim tekniklerinin etkileri test edilerek belgelenecek,
dijital resimleme yöntemlerinin örnekleri taranarak bir tarihçesi çıkarılmaya çalışılacaktır. Dijital ve geleneksel
yöntemleri kullanan sanatçılar incelenerek, dijital ortamın sanat üretimindeki yeri saptanmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Analog, dijital, sanat, eğitim.
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Abstract
The digital environment which has started to develop from the second half of the 20th century has gained
accelaration after 1980’s and become widespread in our daily lifes. In 21th century the digital environment
is invading and transforming life itself with all of its aspects. We are watching others, discovering places,
communicating and experiencing artworks with various interfaces presented to us. As a necessity of the digital age,
art production(creation) has become integrated with the digital field, social media that has been used along with
artworks, transformed into a networking an public relations net by the galleries. Such a field of effect is making
the production of constantly renewing images a necessity. Factors like the images, prepared for the published
media and the manipulatibility of the moving image, are expanding the art space and affected new tendencies
like, video art, installation, gif art, new media, digital painting to develop. The fine arts education in our country;
traditional methods are taught to the student but artworks and designs which will contribute to the 21st century
is expected of the student. In the name of both expectations and doctrines to catch the age, curriculums should be
updated where digital and traditional coexist and supply each other seems mandatory. Painting departments of
fine arts faculties have an interactive education format of studio classes. As an extention the studio education, the
ability to work in a simulated environment may present a chance to the student for catching 21st century in the
process of artwork creation. Students will surely benefit from this. Adoption of digital painting methods which
are preffered in the field of illustration by the students in painting departments has an importance in terms of
providing the education of our age. Students who design in the digital space can try different, color applications
and gain speed in the process of forming their artworks and catch the speed of the century. At this point, digital
methods which will be integrated to the field of education in the name of cathing the speed of the century may
disturb the analog process where the coordination between hand-eye is being developed by the convineance
provided via various commands provided by the software. Some softwares use an algorithm which sharpens
and flattens imperfections and various hand gestures applied to the drawing pad by the designer. This uplift,
can be perceived as an intervention to the creation process and originality of the artist and the designer. When
looking trough this frame, coincidence and experimentalism in the process of artwork creation is fading. At this
point the coexistence of analog and digital space is pointing to the changes of the practices of life. The integrated
evolution of organic and synthetic is becoming a fact that can no longer be denied. The Traditional and new
art production techniques, taking part in the education processes will strenghten the interdiciplinary relations
and contribute to a healthy contemporary art education. This benefit relation is, transforming known objects to
a “hybrid” structure and reproducing them. From this point of wiev, the collaboration of digital and analog in
every field point out to the necessity of an update in the field of fine arts education. In this research, the effects
art production techniques in digital and analog spaces will be tested and documented, also the digital painting
methods will be screened and a history will try to be excavated. Artists who use digital and traditional methods
will be inspected and the place of digital art will be determined.
Keywords: Analog, digital, art, education.
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Özet
Eğitimin temel amaçlarından birisi, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinden biri olan eleştirel
düşünme becerisini ve demokratik tutumlarını geliştirmektir. Nitekim günümüzde gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler öğretim programlarında bu amacı dikkate alarak düzenlemeler yapmaktadır. Facione (1990: 112)
önderliğinde, Amerikan Felsefe Derneği’nin yapmış olduğu Delphi projesi kapsamında eleştirel düşünmenin
ne olduğu, onun beceri ve eğilim boyutlarının neler olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Bu projeden hareketle
eleştirel düşünmenin kavramsal tanımı yapılmıştır. Eleştirel düşünme: kanıt, metodoloji, kavram, kriter ya da
bağlamsal noktalara bağlı olarak yorumlama, analiz, sentez, ve çıkarım yapmaya dayanan amaçlı, öz düzenleyici
değerlendirmedir (Facione, 1990). Demirsöz (2010) tarafından demokratik tutum “bireyin haklara saygı,
kişiliğe saygı, adalet, sorumluluk, eşitlik, açık görüşlülük, dürüstlük, hoşgörü, işbirliği, takdir, yol göstericilik,
yardımseverlik gibi ilkeleri benimseme, davranış haline getirme, hazır oluş ve vaziyet alış yetisi” olarak
tanımlanmıştır. Alanyazın incelendiğinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini inceleyen
bir araştırmaya (Akar ve Kara, 2016) rastlanırken, demokratik tutumlarını inceleyen herhangi bir araştırmaya
rastlanılmamıştır. Alanyazında ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile demokratik tutumları
arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu durumda, araştırmacı tarafından bir
eksiklik olarak görülmüş ve bu araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu araştırmanın alanyazına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme
becerileri ile demokratik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır:
1.
2.

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile demokratik tutumlarının düzeyleri nedir?
Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile demokratik tutumları arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık var mıdır?
3. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile demokratik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
4. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile demokratik tutumları arasında yordayıcı bir ilişki var mıdır?
Araştırmada betimsel ve ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 20162017 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilinde ilkokul 4. sınıflarda öğrenim gören 221 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın katılımcıları belirlenirken uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak; kişisel bilgiler formu, eleştirel düşünme becerileri ölçeği ve demokratik tutum ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde betimsel istatistik, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), korelasyon analizi ve
basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin; eleştirel düşünme ölçeğine
“katılıyorum”, demokratik tutum ölçeğine “evet” düzeyinde görüş belirttikleri görülmüştür. Öğrencilerin eleştirel
düşünme becerileri üzerinde cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılaşma olmadığı, demokratik tutumları
üzerinde ise kız öğrencilerin lehine anlamlı derecede farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin
eleştirel düşünme becerileri ölçeğine ait puanları ile demokratik tutum ölçeğine ait puanları arasında pozitif
yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğu; eleştirel düşünme becerileri ile demokratik tutumları arasında anlamlı
bir ilişki sergilendiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Düşünme, eleştirel düşünme, demokrasi, demokratik tutum.
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Abstract
One of the major goals of education is to improve students’ critical thinking skills, a high-level thinking
skill, and their democratic attitudes. In reality, developed and developing countries are making arrangements
by taking this aim into consideration in teaching programs. Under the leadership of Facione (1990: 112), the
Delphi project of the American Philosophical Society has sought to investigate what critical thinking is, what
its skills and trends are. In line with this project, conceptual definition of critical thinking has been identified.
Critical thinking is an intrinsic self-regulatory evaluation based on evidence, methodology, concept, criterion, or
interpretation, analysis, synthesis, and deduction related to contextual points (Facione, 1990). Demirsoz (2010)
defines democratic attitude as “the ability of the individual to adopt principles such as respect for rights, respect
for person, justice, responsibility, equality, open-mindedness, honesty, tolerance, cooperation, appreciation,
guidance and philanthropy, readiness and stand at attention”. When the related literature has been examined,
there are no studies examining democratic attitudes, while such a study that analyzes (Akar & Kara, 2016)
the critical thinking skills of 4th grade primary school students does exist. No study has been conducted for
examining the relationship between critical thinking skills and democratic attitudes of primary school 4th grade
students. In this respect, the fact that few studies have been carried out in this regard has been regarded as a
shortcoming by the researchers and such study has been performed. The research will contribute to the related
literature. Thus, this study aims to determine the relationship between primary school 4th grade students’ critical
thinking skills and their democratic attitudes. In accordance with this general aim, answers have been sought for
the following questions:
1.
2.

What are the critical thinking skills and democratic attitude levels of students?
Do students’ critical thinking skills and their democratic attitude levels differ depending upon their
gender?
3. Is there a significant relationship between critical thinking skills and democratic attitudes?
4. Is there a predictive relationship between students’ critical thinking skills and their democratic attitudes?
Relational and descriptive screening models were used in the study. Totally 221 students studying at 4th
grade primary school affiliated with Elazig Provincial Directorate of National Education participated in this
study participated in the study during the academic year of 2016-2017. Convenience sampling method was used
for the selection of the participants. The research has deployed three data collection tools: personal information
form, critical thinking skills scale and democratic attitude scale. Descriptive statistics, multivariate variance
analysis (MANOVA), correlation analysis and simple linear regression analysis were used during the data
analysis. Research results have revealed that students express “I agree” for the critical thinking scale and “yes” for
the democratic attitude scale. No significant difference has been identified in students’ critical thinking skills in
terms of gender; whereas, students’ democratic attitudes differ significantly in favor of female students. There is
a medium level of positive correlation between students’ scores of critical thinking skills and their democratic
attitudes, and a significant relationship between their critical thinking skills and democratic attitudes.
Keywords: Thinking, critical thinking, democracy, democratic attitude.
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Özet
Çokkültürlü eğitim, demokratik değerleri ve amaçları, kültürel çoğulculuğu, sosyal adaleti ve öğrencilerin
sosyal, kişisel ve entelektüel gelişimlerini temel alan eğitimdir (Nieto & Bode, 2011). Çokkültürlü eğitim,
çokkültürlülüğün eğitim boyutunu ifade eder. Tüm öğrencilerin farklılıklarına bakılmadan (dil, din, ırk, yaş,
cinsiyet, ekonomik düzey, sosyal sınıf) eğitimden eşit bir şekilde faydalanmasını sağlayan eğitim reformudur
(Banks, 2013). Günümüzde çokkültürlü yapıya sahip ülkeler öğretim programlarında bu farklılıkları dikkate
alarak düzenlemeler yapmaktadır. Özellikle öğretim programlarının uygulanmasında öğretmenlerin önemli bir
yeri bulunmaktadır. Çokkültürlü eğitimin en iyi şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çokkültürlü eğitim
ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması önem arz etmektedir. Türkiye’de çokkültürlü eğitimle ilgili olarak son yıllarda
çok sayıda araştırma yapılmıştır. Alanyazın incelendiğinde daha çok nicel araştırma desenlerinin kullanıldığı
ve öğretmen adaylarının çokkültürlülük ile ilgili algılarının araştırıldığı çalışmalara rastlanılmıştır (Başarır,
2012; Başbay & Bektaş, 2009; Bulut, 2014; Marangoz, 2014; Yıldırım, 2016). Sınıf öğretmenlerinin çokkültürlü
eğitim ile ilgili görüşlerini derinlemesine inceleyen nitel bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu durum araştırmacı
tarafından bir eksiklik olarak görülmüş ve böyle bir araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu
araştırmanın alanyazına katkı sağlayacağı ve çokkültürlü eğitim ile ilgili sınıf öğretmenlerine bir dönüt niteliği
taşıyacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili algılarını
belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesi›nin bir ilinde görev yapan 15 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada belirlenen ölçütler; öğretmenlerin çokkültürlü bir yapıya sahip okullarda görev
yapıyor olmaları ile çokkültürlü eğitim ile ilgili bilgilerinin olmasıdır. Bu ölçütlerin belirlenmesinin sebebi,
bu öğretmenlerden daha sağlıklı bilgilerin alınacağı düşüncesidir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden biri olan betimsel analiz
kullanılmıştır. Araştırmada geçerliği ve güvenirliği sağlamak için aktarılabilirlik, inandırıcılık, teyit edilebilirlik
ve tutarlık stratejileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenleri çokkültürlü eğitimi; farklı dili
konuşan, farklı etnik kimliğe, inanca, cinsiyete mensup öğrencilerin farklılıklarını dikkate alan eğitim, farklı
kültürel özelliklerin derslerde anlatılması, kültürel farklılıklara hoşgörüyü ve farklılıklara saygıyı barındıran bir
eğitim olarak ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri tarafından derslerde çokkültürlü eğitim ile ilgili olarak farklı
kültürel kültürel farklılıkları anlattıkları, bu farklılıklar ile ilgili araştırma yaptırdıkları, farklı derslerin içinde
çokkültürlülük ile ilgili etkinlikler yapıldığı, görsellerle farklılıkların tanıtılmaya çalışıldığı gibi etkinliklerin
yapıldığı belirtilmiştir. Öğretmenler tarafından öğrencilerin, velilerin ve okul yönetiminin ön yargılarından
dolayı sorunlarla karşılaşıldığı belirtilmiştir. Araştırmada öğretmenler, öğretim programları çokkültürlü eğitime
dayalı olarak düzenlenmeli, veliler bilgilendirmeli, öğrencilerin ön yargılarını kıracak etkinlikler yapılmalı gibi
öneriler geliştirmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Çokkültürlülük, çokkültürlü eğitim, sınıf öğretmeni.
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Abstract
Multicultural education is education based on democratic values and aims, cultural pluralism, social justice
and social, personal and intellectual development of students (Nieto & Bode, 2011). Multicultural education refers
to the dimension of education in multiculturalism. It is an educational reform that ensures that all students equally
benefit from education without considering their differences (language, religion, race, age, gender, economic
level, social class) (Banks, 2013). Today, countries with multicultural structures make arrangements by taking
these differences into account in curricula. Teachers play a significant role in the implementation of teaching
programs in particular. In order for multicultural education to be implemented in the best possible way, it is
essential that teachers have adequate knowledge of multicultural education. There have been numerous studies in
recent years related to multicultural education in Turkey. Upon analyzing the related literature, more quantitative
research designs have been used and researches regarding the multicultural perceptions of prospective teachers
have been explored (Başarır, 2012; Başbay & Bektaş, 2009;Bulut, 2014; Marangoz, 2014; Yıldırım, 2016). No
qualitative research has been found to examine the views of primary school teachers on multicultural education
in depth. This has been regarded as a shortcoming by the researcher and such study has been performed. This
research will contribute to the related literature and will provide feedback to the classroom teachers about
multicultural education. The major aim of this research is to determine the perceptions of classroom teachers
regarding multicultural education. This is a qualitative study, and it has employed phenomenology design. In
this respect, 15 classroom teachers working in a province of Eastern Anatolia Region during the academic year
of 2015-2016 participated in the study. The study has utilized criteria sampling method, one of the purposeful
sampling methods. Criteria determined in the research are as such: teachers work in schools with a multicultural
structure and have knowledge about multicultural education. The reason for determining these criteria is to
obtain much more useful information. Data were collected via semi-structured interview form. Data analysis was
conducted through descriptive analysis, one of the qualitative data analyzes. Transferability, credibility, verifiability
and consistency strategies were used to ensure validity and reliability of the study. As a result of the research,
teachers have defined multicultural education as a process that takes into account the differences of students
from different ethnicities, different ethnic identities, and gender entailing teaching different cultural features
in lessons, tolerance of cultural differences and respect for diversity. Classroom teachers have also highlighted
that different cultural features related to multicultural education have been taught in classes, research has been
carried out on these differences, multicultural activities have been organized in different courses, activities have
been performed, and images have been used while introducing differences. Furthermore, what is emphasized
by the teachers is the problems they have encountered due to the prejudices of the students, parents and school
administration. Teachers have developed various recommendations such as the organization of the curriculum
on the basis of multicultural education, enlightening parents as well as performing activities in order to urge
students to overcome their prejudices.
Keywords: Multiculturalism, multicultural education, classroom teacher.
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Özet
Eğitimin temel amaçlarından birisi de, bireyleri insan haklarına saygılı yurttaşlık bilinci gelişmiş ve
demokratik değerlere sahip bir şekilde yetiştirmektir. Nitekim günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
öğretim programlarında bu amacı dikkate alarak düzenlemeler yapmaktadır. Türkiye’de eğitim kurumlarında
vatandaşlık eğitimi ile ilgili konuların ilköğretim düzeyinde uzun yıllar sosyal bilgiler dersi kapsamında verildiği
görülmektedir (Doğanay, 2004). Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan 25/06/2012 tarih ve 69 sayılı kararla
İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı adı altında 2015–2016 yılından
itibaren ilkokul 4.sınıfta verilmeye başlanmıştır. Ülkemizde alanyazın incelendiğinde Gürel (2016) tarafından
“Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine
Yönelik Görüşlerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi” adlı bir çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu konuda
az sayıda çalışmanın yapılmış olması, araştırmacılar tarafından bir eksiklik olarak görülmüş ve bu araştırmanın
yapılmasına karar verilmiştir. Bu araştırmada yapılan bu araştırmadan farklı olarak, bu dersin öğrencilere ne
gibi bir katkı sağladığı, öğretim programının boyutları ile ilgili düşüncelerinin ne olduğu, bu dersin ilkokul
4. sınıfta uygulanmasını doğru bulup bulmadıkları, bu derste karşılaşmış oldukları sorunlar ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri incelenmiştir. Yapılan bu araştırmanın alanyazına katkı sağlayacağı ve başta Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı’na ve diğer kurumlara bir dönüt niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın
amacı, sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile ilgili görüşlerini
belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir ilinde görev yapan 10 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada belirlenen ölçütler; öğretmenlerin dördüncü sınıf okutan kadrolu sınıf öğretmenleri
olması ve en az 2 kıdem yılına sahip olmalarıdır. Bu ölçütlerin belirlenmesinin sebebi, bu öğretmenlerden daha
sağlıklı bilgilerin alınacağı düşüncesidir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler
toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden biri olan betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada
geçerliği ve güvenirliği sağlamak için aktarılabilirlik, inandırıcılık, teyit edilebilirlik ve tutarlık stratejileri
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenleri insan hakları dersinin öğrencilerin kendi hakları ile ilgili
bilgi sahibi olacaklarını, demokrasinin ve toplumsal görevlerinin ne olduğunu öğreneceklerini, bazı değerleri
kazandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler kazanımların öğrencilerin düzeyine uygun olduğunu, içeriğin çok
iyi düzenlenmediğini, öğrenci merkezli etkinliklerin olduğunu ve ölçme-değerlendirme araçları ile ilgili yeterli
bilgi verilmediğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bazıları bu dersin 4. sınıf öğrencilerine uygun olduğunu
düşünürken bazıları uygun olmadığını düşünmektedir. Öğretmenler tarafından öğretmen kılavuz kitaplarının,
öğrenci ders ve çalışma kitaplarının olmamasından dolayı sorun yaşadıkları belirtilmiş ve buna yönelik öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: İnsan hakları, yurttaşlık, demokrasi, program değerlendirme
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Abstract
One of the main objectives of education is to educate individuals who respect for human rights, who develop
awareness of citizenship, and who hold democratic values. As a matter of fact, developed and developing countries
are making arrangements by taking this aim into consideration in teaching programs. Topics related with
citizenship education in educational institutions in Turkey have been identified to be taught within the scope of
social studies course for many years at primary education level (Doganay, 2004). Decision no. 69 dated 25/06/2012
by the Ministry of National Education started to be taught to the 4th grade primary school from 2015-2016 with
the title of Curriculum for Human Rights, Citizenship and Democracy in Primary School. Upon analyzing the
related literature in Turkey, a study called “Mutual Investigation of Classroom and Social Studies Teachers’ Views
on Primary School Class 4th Human Rights, Citizenship and Democracy Course” has been conducted by Gurel
(2016). The fact that few studies have been carried out in this regard has been regarded as a shortcoming by
the researchers and such study has been performed. This research has examined the contributions of the lesson
the students, teachers’ thoughts about the aspects of the curriculum, whether this course is appropriate for the
4th grade primary school students, the problems they have encountered and the solution proposals for these
problems. The research will contribute to the related literature and it will be a feedback to the Board of Education
and other institutions. Hence, this study aims to determine the views of classroom teachers on human rights,
citizenship and democracy lesson that is presented to primary school 4th graders. This is a qualitative study, and
it has employed phenomenology design. In this respect, totally 10 classroom teachers working in a province
of Eastern Anatolia Region during the academic year of 2015-2016 participated in the study. The study has
utilized criteria sampling method, one of the purposeful sampling methods. Criteria determined in the research;
teachers must be those who teach the fourth graders and who have at least 2 years of seniority. The reason for
determining these criteria is to obtain much more useful information. Data were collected using semi-structured
interview form. Data analysis was conducted through descriptive analysis, one of the qualitative data analyzes.
Transferability, credibility, verifiability and consistency strategies were used to ensure validity and reliability of the
study. Research results have revealed classroom teachers’ positive views about the fact that students will acquire
knowledge regarding their rights thanks to the human rights lesson, about what democracy is, what social duties
are and several values. Teachers have stated that the acquisitions are appropriate for the students’ levels, that the
content is not well organized, that there are student-centered activities, and that insufficient information about
the evaluation tools are available. Some of the teachers think this course is appropriate for the 4th grade students,
while others are not. Teachers have also indicated various problems due to the lack of teacher guidebooks student
course and workbooks; moreover, they have developed various recommendations in this regard.
Keywords: Human rights, citizenship, democracy, program evaluation.
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İlköğretim Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Modeline Dayalı Güvenli İnternet
Kullanımı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
- Hollandalı Öğrencilerle Bir Eylem Araştırması- i
i Merve Yılmaz’ın Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında

yaptığı yüksek lisans tezinin bir kısmına dayanmaktadır.
Merve Yılmaz1, Levent Deniz2

1Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, merveyilmaz819@gmail.com
2 Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, ldeniz@marmara.edu.tr

Özet
Araştırmanın amacı, Hollanda’daki ilköğretim öğrencileriyle yürütülen proje tabanlı öğrenme modeline
dayalı olarak geliştirilen güvenli İnternet kullanımı uygulamalarının işleyişini ve etkisini belirlemektir. Bu amaca
yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Proje hazırlık aşamasındaki amaçlar: (a) Öğrencilerin
güvenli İnternet kullanımına dair ön bilgileri nelerdir? (b) Güvenli İnternet kullanımına dair proje konularının
ve gruplarının belirlemesi ne şekilde gerçekleşmiştir? 2. Proje çalışması aşamasındaki amaçlar: Sürecin işleyişine
yönelik grupların, sınıf öğretmeninin ve araştırmacının değerlendirmeleri nelerdir? 3. Proje çalışması sonrası
serginin ziyareti aşamasındaki amaçlar: (a) Sergiyi ziyaret eden öğrencilerin, velilerin, sınıf öğretmenlerinin
ve öğretmenlik uygulaması öğretim elemanının sergiye dair görüşleri nelerdir? (b) Araştırmacının sergiye
dair değerlendirmeleri nelerdir? 4. Projenin genel olarak değerlendirilmesine yönelik amaçlar: (a) Projeye
katılan öğrencilerin proje süresince yapılan etkinliklere, kendi performanslarına ve tüm sürece dair görüşleri
nelerdir? (b) Projeye katılan sınıfın öğretmeninin tüm sürece dair görüşleri nelerdir? (c) Proje sonunda gruplar
tarafından oluşturulan ürünlerin özellikleri nelerdir? Bu araştırma nitel bir çalışma olup eylem araştırması
deseni kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Hollanda’nın
Dronten ilinde yer alan bir ilköğretim okulu olan KBS De Zonnewijzer’ın Grup 7-8 sınıfında okuyan 23 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma süresince araştırmacı, öğretmen rolüyle araştırma sahasında bulunmuş ve üç ay
boyunca belirli aralıklarla çalışma grubunun ortamını ve çalışma grubunu tanıyarak eylem planını geliştirmek
için gözlemlerde bulunmuş; eylem planı hazır olduğunda dokuz gün içerisinde planı uygulayarak verileri
toplamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak gözlem formları, araştırmacı günlüğü, yarı yapılandırılmış
görüşmeler ve değerlendirme formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenip
yorumlanmıştır. Öğrencilerin proje hazırlık aşamasında yapılan etkinlikleri genel olarak öğretici ve eğlenceli
olarak nitelendirdikleri görülmüştür. Proje süreci sonunda oluşturulan ürünler ise kısa film, sunum programıyla
hazırlanan sunum, poster, oyun kartonları, anketler ve görüşme videolarıdır. Sergi sırasında ürünlerin sunumu
gayet estetik ve sergiye gelen ziyaretçileri etkin kılacak şekilde öğrenci merkezli etkinliklerle yapılmıştır. Elde edilen
bulgular doğrultusunda uygulanan eylem planının, proje tabanlı öğrenme sonucu çalışma grubunun oluşturmuş
olduğu ürünleri sergilemesi sürecinin sonucunda hem çalışma grubu hem de sergiyi ziyarete gelen Grup 4-5 ve
Grup 6-7’nin öğrencileri için öğretici bir nitelik taşıyarak amacına ulaştığı görülmektedir. Sergiyi ziyaret eden
öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanı serginin ilköğretim öğrencilerinin güvenli İnternet
kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi için kullanılmasının uygun olduğu yorumunda bulunmuşlardır.
Anahtar kelimeler: Güvenli İnternet kullanımı, proje tabanlı öğrenme, ilköğretim okulu, Hollanda, eylem
araştırması.
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The Evaluation of Project Based Learning Practices of Primary School Students
About Safe Internet Use
-An Action Research with Dutch Students-i
i This paper is based on Merve Yılmaz’s master thesis research.

Merve Yılmaz1, Levent Deniz2
1M. A., Marmara University, merveyilmaz819@gmail.com
2Assoc. Prof. Dr., Marmara University, ldeniz@marmara.edu.tr

Abstract
The aim of the study is to investigate the effectiveness and functioning of the safe Internet use implementations
which have been developed based on project based learning for primary school students in the Netherlands. In
the light of the study, following questions have been examined: 1. Aims at project preparation stage: (a) What is
the preliminary knowledge of the students about safe Internet use? (b) How were the project topics and project
groups determined? 2. Aims at project study stage: What is the evaluation of the groups, classroom teacher and
researcher towards project study stage? 3. Aims at the stage of post project exhibition: (a) What are the opinions
of the students, parents, classroom teachers, university (teacher training) supervisor who visited the exhibition?
(b) What are the opinions of the researcher towards the exhibition? 4. Aims at general evaluation of the Project:
(a) What are the opinions of the students towards the activities performed, their performance, the whole
project period? (b) What are the opinions of the classroom teacher towards the project period? (c) What are the
characteristics of the outputs created by the groups at the end of the project? This research is a qualitative research
and it was performed implementing an action research pattern. The research was implemented in Dronten, the
Netherlands during 2015-2016 academic year in a primary school (KBS De Zonnewijzer). The participants of
this study were 23 students from Group 7-8. During the study, researcher took the role of the teacher and made
observations to be able to recognize the group and their working environment for 3 months and to improve
her action plan. In the study, data collection tools were observation forms, observation diary, semi-structured
interviews and evaluation forms. The data collected was analyzed and interpreted by descriptive analysis. The
activities that had been performed at project preparation stage were evaluated as didactic and entertaining by
students. The outputs created at the end of project period are short movie, presentations that were prepared
using presentation program, poster, playing cards, questionnaires and interview videos. The presentations at the
exhibition stage were esthetics and consisted of student-centered activities. In the light of the data gathered, the
action plan was implemented and the products created by the study group were exhibited. It has been noticed
that at the end of this project period, both the visitors and the students of Group 4-5 and Group 6-7 showed that
the study has achieved aims and objectives. The students, the classroom teachers and the practice teacher who
visited the exhibition noticed that this exhibition is appropriate to use to raise primary school students’ awareness
of safe Internet use.
Keywords: Safe Internet use, project based learning, primary school, the Netherlands, action research.
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Eğitim Programı Yönelimlerinin Yordayıcısı Olarak Öğretim İnançları: Öğretmen
Eğitimi Açısından Doğurguları
Koray Kasapoğlu1
1Yard. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, kasapoglu@aku.edu.tr

Özet
Program yönelimi programın ögeleri hakkında oluşturulmuş ortak inançlar sistemidir. Beş farklı program
yönelimi vardır. Bunlar; akademik, bilişsel süreçler, sosyal-yeniden yapılandırmacı, insancıl ve teknolojik
program yönelimleridir. Öğretim inançları, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin öğrenciler, öğrenme ortamı
ve öğretilecek materyal hakkındaki varsayımlardır. Bu çalışmada, öğretim inançları öğretmen adaylarının
hem geleneksel hem de yapılandırmacı öğretim ile ilgili varsayımlarıyla ilgilidirler. Öğretimle ilgili inançların
yukarıda belirtilen eğitim programı yönelimleriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Örneğin, öğretmenlik
konusunda geleneksel bir inancı olan bir öğretmen adayının sosyal-yeniden yapılandırmacı eğitim programı
yönelimine sahip olmasını ve sosyal-yeniden yapılandırmacı eğitim programını uygulamasını beklemek yanlış
olabilir. İlgili alanyazında bu ikisinin arasındaki ilişkiyi araştırmak önerilmektedir. Bu nedenle, alanyazındaki bu
boşluğu doldurmaya katkı sağlayacak bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim programı yönelimleri ile
öğretim inançları arasındaki olası ilişkileri araştırmaktır. Bu amaçla, bu çalışmada şu araştırma sorularına cevap
aranmaktadır: (1) Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim programı yönelimleri ile öğretim inançları arasında bir ilişki
var mıdır? (2) Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim inançları, sınıf öğretmeni adaylarının diğer özellikleri kontrol
edildiğinde, eğitim programı yönelimlerini ne kadar iyi yordamaktadır? Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim
programı yönelimleri ile öğretim inançları arasındaki ilişki, Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören
199 sınıf öğretmeni adayından oluşan bir örneklemde araştırılmıştır. Bu ilişkisel tarama çalışmasında, veriler
Öğretmen İnançları Anketi (ÖİA) ve Program Yönelimleri Envanteri (PYE) ile toplanmıştır. ÖİA, geleneksel ve
yapılandırmacı öğretim inançları olmak üzere iki faktöre yüklenen toplam 17 maddeden oluşmaktadır. ÖİA’nın
her bir faktörünün Cronbach alfa katsayıları sırasıyla .77 ve .63’tür. 8’li Likert tipi 30 maddeden oluşan PYE,
akademik, bilişsel süreçler, sosyal-yeniden yapılandırmacı, insancıl ve teknolojik program yönelimleri olmak
üzere beş yönelimi saptamaktadır. PYE’nin her bir faktörünün Cronbach alfa katsayıları sırasıyla .60, .68, .75,
.78 ve .76 olarak bildirilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarına eğitim programı yönelimlerini etkilediği tespit edilen
özellikleri (örneğin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, akademik not ortalaması) ile ilgili bazı sorular da sorulmuştur. Nicel
veriler betimsel istatistikler kullanılarak istatistik paket programı ile analiz edilecektir. Sınıf öğretmeni adaylarının
eğitim programı yönelimleri ile öğretim inançları arasındaki ilişkiyi araştırmak için kanonik korelasyon ve
hiyerarşik regresyon analizleri yapılacaktır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenecektir. Bu çalışma henüz
tamamlanmamıştır. Ancak, bulguların, sınıf öğretmeni adaylarının eğitim programı yönelimlerinin öğretim
inançlarıyla ilişkili olduğunu ve öğretim inançları tarafından yordandığını ortaya koyması beklenmektedir.
Türkiye’de öğretmen eğitimcilerinin öğretmen adaylarının eğitim programı yönelimleri ile öğretim inançları
arasındaki muhtemel ilişkileri anlamalarına yardımcı olan bu sonuçlar, öğretmen eğitimi için kongrede
bahsedilecek olan birkaç öneri sunabilir.
Anahtar kelimeler: Eğitim programı yönelimi, öğretim inançları, öğretmen adayı.
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Predicting Curriculum Orientations from Beliefs About Teaching: Implications for
Teacher Education
Koray Kasapoglu1
1Assist. Prof. Dr., Afyon Kocatepe University, kasapoglu@aku.edu.tr

Abstract
Curriculum orientation is a system of common beliefs about the components of the curriculum. There
are five different curriculum orientations, which are academic, cognitive, social-reconstructionist, humanistic
and technological. Beliefs about teaching are assumptions pre- and in-service teachers hold about students,
classrooms and the material to be taught. In this study, they are related to pre-service teachers’ assumptions
about both traditional and constructivist teaching. It is thought that beliefs about teaching may be related to
the aforementioned curriculum orientations. For example, it may be wrong to expect a pre-service teacher with
a traditional belief about teaching to have a social-reconstructionist curriculum orientation and implement a
social-reconstructionist curriculum. In the related literature, it is suggested to investigate the relationship between
these two. Therefore, the purpose of this study as a contribution to filling in this gap is to investigate the possible
relationships between curriculum orientations of pre-service classroom teachers and their beliefs about teaching.
To this end, the following research questions are addressed in this study: (1) is there a relationship between preservice classroom teachers’ beliefs about teaching and their curriculum orientations? (2) How well do pre-service
classroom teachers’ beliefs about teaching predict their curriculum orientations after controlling for other relevant
characteristics of pre-service classroom teachers? The relationship between pre-service classroom teachers’ beliefs
about teaching and curriculum orientations was investigated in a sample of 199 pre-service classroom teachers
from a public university in Turkey. In this correlational survey study, data were collected through the Turkish
version of the Teacher Beliefs Survey (TBS) and of the Curriculum Orientation Inventory (COI). The Turkish
version of the TBS consists of 17 items categorized into two factors, i.e. traditional, constructivist. Each factor
of the Turkish version of the TBS produced Cronbach alpha reliability coefficients of .77 and .63, respectively.
The Turkish version of the COI, which contains 30 items that are rated on an 8-point Likert-type scale, probing
the following five orientations: academic, cognitive, social-reconstructionist, humanistic, technological. The
Cronbach alpha reliability coefficients of each factor of the Turkish version of the COI were reported as .60, .68,
.75, .78 and .76 respectively. Certain questions were also asked in order to obtain data about relevant characteristics
of pre-service classroom teachers (i.e., gender, age, grade level, cumulated grade point average) that have been
found to influence curriculum orientations. The quantitative data will be analyzed via statistical software using
descriptive statistics. Canonical correlation and hierarchical regression analyses will be performed to investigate
the relationship between pre-service classroom teachers’ beliefs about teaching and curriculum orientations. The
level of significance will be set as .05. This study has yet not been completed. But, findings are expected to reveal
that pre-service classroom teachers’ curriculum orientations are significantly correlated with and predicted by
their beliefs about teaching. Enabling teacher educators in Turkey to understand possible relationships between
pre-service teachers’ beliefs about teaching and their curriculum orientations, these results may imply several
suggestions for teacher education that will be mentioned during the congress.
Keywords: Curriculum orientation, beliefs about teaching, pre-service teacher.
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Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin “Okulu Kültür Merkezi Durumuna Getirme”
Konusuna Yönelik Görüşleri ve Yeterlik Algıları
Şule Fırat Durdukoca1
1 Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, drsulefirat@gmail.com

Özet
Toplumsal ve açık bir sistem olan eğitimin temel girdilerini; öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, eğitim
programları, eğitim ve öğretim için yapılan fiziksel ve finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin
gelişmesi ve beklenen düzeye ulaşabilmesi için bu girdilerin istenilen nitelik ve nicelikte olması gerekli ve
önemlidir. Bu bakımdan sistemin bir parçası olan öğretmenlerin, gerek hizmet öncesinde gerekse hizmet içinde,
iyi bir biçimde yetiştirilmeleri, sistemde üretilecek eğitim hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyecektir
(Şişman ve Acat, 2003). Öğretmenlerin iyi bir biçimde yetişip yetişmediklerini belirleyen temel göstergelerden
biri öğretmen yeterlikleridir. Ülkemizde öğretmen yeterlikleri, ilk defa 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından ön taslak olarak hazırlanmış, Mayıs-Haziran
2008 tarihinde düzenlenen çalıştaylarda geliştirilmiş ve Talim ve Terbiye Kurulunca uygun bulunması üzerine,
Bakanlık Makamının onayları ile 25 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Ertem, 2013). Yapılan
çalışmalar sonucunda öğretmenlik mesleği genel yeterlik alanları; 6 ana yeterlik alanı, 31 alt yeterlik alanı ve 233
performans göstergesini kapsamaktadır (MEB, 2008). Bu 6 ana yeterlik alanları şöyle sıralanmaktadır: Kişisel ve
Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme
ve Değerlendirme, Okul-Aile ve Toplum İlişkileri, Program ve İçerik Bilgisi. Bu genel yeterlik alanlarından “OkulAile ve Toplum İlişkileri” alanına yönelik öğretmenlerin istenilen yeterlik düzeyine sahip olmaları okulların ve
dolayısıyla milli eğitimin amaçlarına ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü sosyal bir örgüt olan, girdisi
ve çıktısı insan olan okul, çevreden aldığı girdiyi işleyip belli bir süre sonra tekrar çevreye verdiğinden, çevre ile
sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu ilişkideki bağları kuvvetli olan ve okul-toplum işbirliğini amacına uygun olarak
gerçekleştirebilen okullar başarıya ulaşabilirler, gerçekleştiremeyen okullar ise tam olarak amaçlarına ulaşamaz
ve sorunlar yaşarlar (Kolay, 2004). Sağlıklı bir okul-aile ve toplum işbirliğinin yürütülebilmesi için okul çevreden
soyutlanmamalı aksine toplum okulları modeli benimsenerek okul adeta çevre için bir kültür merkezi konumuna
getirilmelidir. Bakanlık öğretmen yeterlikleri kapsamında “Okul-Aile ve Toplum İlişkileri” yeterlik alanı
içerisinde “Okulu Kültür Merkezi Durumuna Getirme” alt yeterlik alanı oluşturmuştur. Bu alt yeterlik alanında
öğretmenlerden okulu çevrenin bir kültür merkezi haline getirebilmek için çeşitli etkinlikler planlamasını ve bu
etkinliklerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmasını, yapılan çalışmalara katkı sağlamasını beklemektedir
(MEB, 2008). Bu çalışmada da öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okulu kültür merkezi konumuna getirme
konusundaki görüşleri ve kendilerinden beklenen bu yeterliğe sahip olma durumları belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu amaca ulaşmak adına aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır:
1.

Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin okulu kültür merkezi konumuna getirme alanına yönelik
yeterlik algıları nasıldır?
2. Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin okulu kültür merkezi konumuna getirme konusundaki
görüş ve önerileri nelerdir?
Bu araştırma, betimsel türde tarama (survey) modeline göre yapılandırılmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında “karma yöntem” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
ise kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kapsamında Kars ilinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak
katılmak isteyen sınıf öğretmenleri ve okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı
tarafından geliştirilen anket ve görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Veri toplama araçlarının oluşturulması
sürecinde 2 program geliştirme uzmanı 3 sınıf öğretmeni ve 2 okul yöneticisinin görüşüne başvurulmuştur.
Uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda gerekli düzeltme işlemleri yapılan veri toplama araçları, 5’er adet
sınıf öğretmeni okul yöneticisine pilot uygulama olarak uygulanmış, soruların ifadelerinde yönelik düzenlemeler
yapılarak ankete ve görüşme formuna son şekli verilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde nitel ve nicel veri
analizi teknikleri kullanılacaktır. (Araştırma henüz tamamlanmadığından bulgular ve sonuç ile ilgili bilgiler
sunulamamaktadır.)
Anahtar kelimeler: öğretmen yeterlikleri, okul- aile- toplum ilişkisi, okulu kültür merkezi durumuna
getirme
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The Perspectives and Competency Perceptions Of Teachers And School
Administrators About Turning Schools Into Culture Centers
Şule Fırat Durdukoca1
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Abstract
Students, teachers, administrators, instructional programs, physical structures and financial investments for
education constitute the basic inputs of education, which is a social and open system. In order for the educational
system to develop and reach the expected level, it is important and necessary for these inputs to be at the desired
levels of quality and quantity. Training both pre-service and in-service teachers in a good way directly affects
the quality of the educational system (Şişman & Acat, 2003). Teacher competency is one of the fundamental
indicators of whether teachers are well trained. Teacher competencies were first determined in 2004 in our
country as a preliminary draft by the Ministry of National Education General Directorate of Teacher Training,
developed during the workshops held in May-June 2008, and took effect on July 25, 2008 with the approval of
the Ministry upon the approval of the Board of Education and Discipline (Ertem, 2013). Teacher competency
consists of 6 main competency fields, 31 sub-competency fields, and 233 performance indicators (MEB, 2008).
The 6 main fields are personal and professional values-professional development, knowing students, the learning
and teaching processes, monitoring and evaluating learning and development, relations between schools, parents
and society, and program and content knowledge. Schools are a social organization whose input and output is
human beings. They have a close relationship with the environment because they receive the input from the
environment, process it, and return it to the environment after a certain period of time. For this reason, it is
important for teachers to have the required level of competence in the field of relations between schools, parents
and society in order for schools and thus national education to achieve their goals. Schools with strong social
relationships that can realize school-society cooperation in accordance with their purposes can succeed, while
schools that fail to meet these requirements cannot succeed at the expected level and encounter problems (Kolay,
2004). In order to have a healthy school-society cooperation, schools should not be isolated from the society. On
the contrary, they should be positioned as culture centers for the environment by adapting the society-schools
model. The ministry constituted the Turning Schools into Culture Centers sub-competency field under the field
of School-Society Relation within the scope of teacher competencies. In this sub-field, in order to turn schools
into culture centers, teachers are expected to plan activities, implement them and contribute to the work that
is carried out to implement them (MEB, 2008). This study intends to determine the perspectives of classroom
teachers and school administrators about turning schools into the culture centers and the competence level that
is expected from them. The answers to the following questions will be sought:
1.

What are the competence perceptions of classroom teachers and school administrators about turning
schools into culture centers?
2. What are the perspectives and suggestions of classroom teachers and school administrators about turning schools into culture centers?
This study was designed as a survey with a descriptive approach. Mixed methods was used to collect, analyze
and interpret the data. The participants were consist of the classroom teachers and school administrators who
are working in the providence of Kars and voluntarily participate in the study by convenient sampling. The data
was collected using the survey and interview form developed by the researcher. The opinions of 2 instructional
program development experts, 3 classroom teachers, and 2 school administrators were consulted during the
development of the instruments. The necessary corrections were made in line with the feedback from the experts,
a pilot study was conducted with 5 classroom teachers and 5 school administrators, and the instruments were
finalized by editing the items. Qualitative and quantitative data analysis were used to analyze the data. (The
findings and conclusion cannot be presented at this stage since the study has not been completed)
Keywords: Teacher competencies, school-parent relation, turning schools into culture centers.
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Abstract
Science and Technology curriculum prepared by Ministry of National Education is designed with a
constructivist philosophy, which advocates student-centered instruction. However, research findings show that
teachers mainly teach through teacher-centered instruction despite the valuable influences of student-centered
theories such as cooperative learning theory. Research on cooperative learning indicates that it is effective both
at producing achievement gains and at maintaining students’ motivation to learn. The purpose of this study was
find out the effect of Student Team Achievement Divisions (STAD) Technique, which is one of the technique
suggested by cooperative learning theory, on students’ achievement and the teacher’s views about STAD. To
this connection, the following research questions were formulated to find answers for this purpose: 1. Is there a
significant difference between the achievement scores of the students taught with STAD and traditional method?
2. What are the teacher’s views about STAD? For this study, one type of mixed-methods designs, sequential
explanatory strategy was utilized as quantitative data were collected first, then qualitative data were collected
based on the findings suggested by quantitative data analysis results. 61 7th grade students participated in the
study, among these students 31 students were in the experimental group, while 30 students were in the control
group. In addition, the teacher instructing the two classrooms participated as the interviewee. A semi-structured
interview schedule was prepared to obtain information about the teachers’ perceptions of STAD and an
achievement test was developed to test the effect of STAD on students’ success. While developing the test, the
unit called “the particulate nature of matter” and its corresponding objectives were examined first. Afterwards,
some observable and measurable objectives were selected and at least 3 questions per objective were written.
To this connection, 53 questions were prepared at the beginning. During the development process, expert
opinions and teacher opinions were taken to check content validity, and face validity referring to the clarity
and understandability of the test was checked with 4 students. Afterwards, the achievement test was pilot tested
with 172 8th grade students to measure its item difficulty index and item discrimination index and the final test
included 25 questions. Lastly, reliability of the final test was calculated through Kuder-Richardson 20 formula
which yielded a value of .82. The teacher to implement STAD in the experimental group was informed about it
first, and then the materials to use during implementation were prepared. Then, students were placed in groups
depending on their past achievement levels. Each group consisted of 4 students: one was low achiever, one was
high achiever and the remaining two were average achievers. During implementation, the teacher presented
the lesson, and then students worked together within their teams to make sure that all team members have
mastered the subject. Finally, all students took individual quizzes on the material, at which time they did not
help each other. Students’ quiz scores were compared to their own past averages, and points were awarded on
the basis of the degree to which students met or exceeded their own earlier performance. These points were then
summed to form team scores, and teams that met certain criteria earned certificates or some other rewards. The
students in the control group were taught with traditional instruction. The data collected through achievement
test were analyzed with independent samples t-test, while data obtained from interview were analyzed through
content analysis. An independent samples t-test was used to compare background knowledge of the students to
be taught with STAD and the students to be taught with the traditional instruction before the implementation,
and the pre-test results indicated that there was not a significant difference in the achievement scores between
the students in the experimental group (M= 8,12, SD= 5,67) and the students in the control group (M= 8,45,
SD= 5,46), t(59)= .03, p>.05. After the implementation, an independent samples t-test was conducted to compare
achievement gains of the students taught with STAD and the students taught with the traditional instruction, and
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the post-test results indicated that there was a significant difference in the average achievement scores between
the students taught with STAD (M= 19,90, SD= 4,17) and the students taught with the traditional instruction
(M= 13,67, SD= 2,94), t(59)= 6.73, p<.05. The content analysis of interview schedule resulted in 3 themes and
some corresponding codes. First theme was called as “The effects of STAD on teachers” and it yielded in the
codes such as “less tiring, more demanding, more time consuming, more entertaining”. The second theme was
named as “the effects of STAD on students” and yielded codes like “more entertaining, more motivating, more
achievement for all, more encouraging, more socializing”. The third theme was called “the reasons behind rare
use of student-centered instruction” and the corresponding codes were “lack of practice at university, lack of
congruence between university education and real life settings, lack of knowledge about new theories, lack of
knowledge about how to implement student-centered theories, large class sizes, loaded curriculum, insufficient
time”. This study indicated that STAD, a type of student-centered instruction, was better than teacher-centered
instruction in terms of student achievement and classroom atmosphere as a whole, it is rarely used by the teachers
due to the teachers’ lack of practice at university, the teachers’ lack of knowledge about new theories, the teachers’
lack of knowledge about how to implement student-centered theories, large class sizes, loaded curriculum, and
insufficient time. To this connection the following suggestions can be put forward for practice: The curriculum
shouldn’t be too overloaded to hinder student-centered instruction, the teachers should be provided with inservice training about student-centered instruction and the class size should be decreased.
Keywords: Student team achievement divisions, cooperative learning, student achievement, science and
technology curriculum.
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Özet
Bu çalışmanın temel amacı, 6. Sınıf Fen Bilimleri dersinde “Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar.”
kazanımının Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 5E Modeline dayalı olarak öğretiminin etkililiğini incelemektir.
Araştırma nitel araştırma biçiminde desenlenmiştir. Bu çalışmada, “Video Örnek Olay” yöntemi ile gözlem
yapılarak toplanan verilerin çözümlenmesinde “tipolojik analiz” tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir devlet ortaokulunda bulunan iki ayrı altıncı sınıfta öğrenim
gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. Aynı öğretmen tarafından iki farklı sınıfta iki farklı uygulama yapılmıştır.
Bir grupta, araştırmacılar tarafından geliştirilen ders planı uygulanmış, diğer grupta Milli Eğitim Bakanlığı’nın
öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinlikler uygulanmıştır. Çalışmada veriler, nitel yöntemler kullanılarak
toplanmış ve nitel verilerin tipolojik analizi yapılmıştır. İki farklı öğretim uygulaması, öğretmen ve öğrenci
görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 5E Modeline dayalı öğretim
uygulaması yapılan sınıfta gerçekleştirilen etkinliklerin gözlenmesi sonucu elde edilen veriler genel olarak analiz
edildiğinde; hazırlanan ders planında yer alan 5E basamaklarının tümüne uygulamada yer verildiği, öğretmenin
her basamağın özelliğine uygun etkinlikler yaptığı, her basamak için planlanan sürelere genel olarak uyulduğu
ve zamanın verimli kullanıldığı, öğrencilerin etkinlikler sırasında verilen yönergelere uydukları, öğrencilerin
işbirliği gerektiren “kaza anı” dramatizasyon etkinliğinde birbirleriyle etkileşim içinde oldukları, öğretmenin
ders planında yer alan araç-gereç ve materyallerin kullanılmasını sağladığı, öğrencilerin aktif olduğu etkinlik
sürecinde öğretmenin öğrenciler arasında dolaşarak öğrencilere dönüt ve düzeltme kullanarak rehberlik
ettiği, pekiştireçler kullanarak öğrencileri motive etmeye çalıştığı görülmüştür. Öğretmen merkezli öğretim
uygulaması yapılan sınıfta gerçekleştirilen etkinliklerin gözlenmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında,
öğretim etkinliklerinin ortaokul altıncı sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlar
doğrultusunda ders planına uygun bir biçimde gerçekleştirildiği, öğretmenin öğretim sürecini giriş, geliştirme
ve sonuç etkinlikleri olarak ele aldığı, ağırlıklı olarak anlatım ve soru-yanıt yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı
bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve
5E Modeline dayalı öğretim uygulaması yapılan sınıfta genel olarak öğrencilerin birden fazla duyu organını
harekete geçirdiği, yaratıcılıklarının öne çıktığı ve kendi yeteneklerini keşfettiği, karmaşık olayların daha kolay
ve anlaşılabilir hale geldiği, ekip çalışması nedeniyle öğrencide daha fazla sorumluluk alma ve birlikte çalışma
alışkanlığı oluştuğu; sınıfta etkin rol almaktan kaçınan öğrencilerin bu çalışmalarda daha istekli oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen merkezli etkinlikler yoluyla yürütülen öğretim etkinliklerinde ise, öğrencilerin
motivasyonun düşük olduğu, verilen düşünme görevlerini gerçekleştirmede öğretmen yardımına diğer grupta
yer alan öğrencilere göre daha çok gereksinim duydukları gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sorgulamaya dayalı öğrenme, 5E modeli, video-örnek olay.
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Abstract
The main aim of this study is to examine 6th grade Science lesson the effectiveness of teaching based on
Inquiry Based Learning and 5E Model in the “Blood exchange between blood groups” gain. Research is designed
in the form of qualitative research. In this study, “typological analysis” technique was used in analyzing the
collected data by observing with “Video Case Study” method. The study group consists of 60 students who are
educated in two separate sixth grades in a state secondary school affiliated to İzmir Provincial National Education
Directorate. Two different applications were made by the same teacher in two different classes. In one group, the
lesson plan developed by the researchers was applied. In the other group, the activities in the teacher’s manual
of the Ministry of National Education were applied. In the study, data were collected using qualitative methods
and typological analysis of qualitative data was done. Two different teaching applications have been compared in
terms of teacher and student opinions. When the acquired data after Inquiry Based Learning and 5E Model based
lesson activities have been observed is analyzed, these are observed:
••
••
••
••

All 5E model steps in the lesson plan were followed.
According to the plan, appropriate activities for each step were made by the teacher.
The planned terms for each step are generally observed and used efficiently.
The students followed the guidelines given during the events and interacted with each other in the dramatization activity of the “accident moment” which required the cooperation of the students.
•• It was seen that the teacher used the tools and materials included in the lesson plan and that the students were active in the activity process while the teacher was walking among the students and guided
the students through motivation and correction using feedback.
When look at the data gained from second class-where teacher centered method is used, teaching process
is appropriate to the 6th grade science lesson curriculum gains. Teacher handles the activities as introduction,
development and conclusion sessions. Mainly lecturing with question and answer method is used. In the case of
findings based on study, findings of inquiry-based learning and 5E teaching model based instructional practices
are more generalized in that students learn more about multiple sensory organs, their creativity stands out and
their talents are discovered, complex events become easier and more understandable, Taking more responsibility
and working together, the students who avoided taking an active role in the class have reached the result that they
are more willing to work. It was observed that the students in the class with teacher-centered activities had low
motivation and needed more help in the first group than the other students while considering the tasks.
Key words: Inquiry based learning, 5E model, video-case study.
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Özet
Lisans eğitiminin kalitesini arttırmak amacıyla 1987 yılında Chickering ve Gamson tarafından ortaya
atılan iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke, öğrenci-fakülte etkileşiminin sağlanması, öğrenciler arası işbirliğinin
sağlanması, aktif öğrenmenin sağlanması, anında dönütlerin verilmesi, görevlerin zamanında yapılması,
üst düzey beklentilere karşılık verilmesi ve farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere toleranslı olunması
ilkelerini kapsamaktadır. Yedi ilkenin ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanmasında birinci ilkedeki “öğrencifakülte etkileşimi” ifadesi yerine “öğrenci-okul etkileşimi” ifadesi kullanılabilir. Yedi ilkenin eğitim sürecinde
uygulanması için öğrenme ortamlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Yedi ilke bir öğretim yöntemi olmadığı
için uygulama sürecinde en az bir öğretim yöntemine ihtiyaç duymaktadır. Yedi ilkenin sınıf içinde uygulanması
için aktif öğrenme yöntemleri kullanılabilir. Aktif öğrenme yöntemlerinde öğrenciler sürece bizzat katılmakta,
kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmektedirler. Aktif öğrenme yöntemlerinden işbirlikli öğrenme yedi
ilkenin ilkeleriyle de uyuştuğu için yedi ilkenin sınıf içi uygulanmasında işbirlikli öğrenme kullanılmıştır. İşbirlikli
öğrenmenin akademik ve sosyal yönden öğrencileri geliştirmesinin yanı sıra kavramsal anlamayı da arttırdığı
birçok araştırmada ortaya konmuştur. Bu araştırmanın amacı iyi bir eğitim ortamı için yedi ilkenin 6. sınıf fen
bilimleri dersinde uygulanmasıyla ilgili öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada yarı deneysel desen
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzurum şehir merkezindeki bir ortaokulun 6. sınıfının iki şubesinde
öğrenim gören 40 öğrenci ile Erzurum Köprüköy ilçesinin bir beldesindeki ortaokulun 6. sınıfının iki şubesinde
öğrenim gören 42 öğrenci olmak üzere toplamda 82 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın şehir merkezindeki
örneklemi araştırmaya katılan 6. sınıfların iki şubesinde öğrenim gören öğrencilerden deney grubu 1 (ŞDG1,
N=20) ve deney grubu 2 (ŞDG2, N=20) olmak üzere toplam 40 öğrenci olarak belirlenmiştir. Araştırmanın kırsal
kesimdeki örneklemi, araştırmaya katılan 6. sınıfının iki şubesinde öğrenim gören öğrencilerden deney grubu 1
(KDG1, N=25) ve deney grubu 2 (KDG2, N=17) olmak üzere toplam 42 öğrenci olarak belirlenmiştir. Her dört
deney grubunda da işbirlikli öğrenme ve yedi ilke birlikte uygulanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla
sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar bittikten sonra iyi bir eğitim ortamı için yedi ilkeyle ilgili Yarı-Yapılandırılmış
Mülakat Formu (YYMF) kullanılmıştır. Veri toplama aracının geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş,
gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Uygulamalara geçilmeden önce her bir deney grubu için oluşturulmuş öğretmen
kılavuzları öğretmenlere teslim edilmiştir. Hazırlanan öğretmen kılavuzları “iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke
ile ilgili kısa bilgiler” ve “işbirlikli okuma-yazma uygulama (OYU) yönteminin uygulama yönergesi” ve “ünitenin
işlenmesi sürecinde izlenen adımlar” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Araştırma 6. Sınıf “Maddenin
Tanecikli Yapısı” ünitesinde uygulanmıştır. Öğretmen kılavuzlarında yedi ilkenin her bir ilkesinin alt maddelerini
uygulamak için neler yapılacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. YYMF sınıf içi ve sınıf dışı uygulamaların
tamamlanmasından sonra her bir deney grubundan 5 öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenci ile yürütülmüştür.
Mülakatlar ses kayıt cihazlarıyla kaydedilmiş, daha sonra her bir mülakat transkript edilerek yazıya dökülmüştür.
Şehir merkezindeki ve kırsal kesimdeki öğrencilerin yedi ilkenin uygulaması ile ilgili görüşleri karşılaştırılmıştır.
YYMF’den elde edilen bulgulara göre öğrencilerin iyi bir eğitim ortamı için yedi ilkenin uygulamalarını
olumlu olarak değerlendirdikleri ve öğrenme sürecinden memnun oldukları belirlenmiştir. Araştırmadan elde
edilen sonuçlara göre iyi bir eğitim ortamı için yedi ilkenin fen bilimleri dersinde daha etkili uygulanmasının
sağlanması için fen bilimleri öğretmenlerinin iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ile ilgili olarak teorik olarak
bilgilendirilmeleri ve bilgilerinin uygulamaya dönüştürmelerini sağlayan çalıştaylar verilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: İyi bir eğitim ortamı için yedi ilke, işbirlikli öğrenme, şehir merkezi, kırsal kesim.
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Abstract
Seven principles for good practice suggested by Chickering and Gamson in order to increase quality of
undergraduate education in 1987. These principles are “encourages contact between students and faculty”,
“develops reciprocity and cooperation among students”, “encourages active learning”, “gives prompt feedbacks”,
“emphasizes time on task”, “communicates high expectation”, and “respects diverse talents and ways of learning”.
Using “encourages contact between students and school” instead of “encourages contact between students and
faculty” is suitable in the implementation of seven principles in primary and secondary education. Applying
seven principles in the process of education is not easy. First of all learning environments need to be regulated.
Seven principles are not a teaching method or technique, for this reason, when seven principles applied in
education it is need at least one teaching method or technique. It can be use active learning method when seven
principles applied. Because, students take apart learning process personally and they take responsibility of their
learning in active learning methods. In this research it is used cooperative learning because of coinciding seven
principles. According to literature, cooperative learning increased both academic achievement and conceptual
understandings in science education. The aim of this study is to determine students’ views related to implementing
seven principles for good practice on 6th grade science lesson. It was used quasi-experimental method in this
study. The sample of study was comprised of totally 82 students of 6th grade; 40 students from Erzurum centrum
and 42 students from rural area of Erzurum. It was determined students numbers in centrum two experimental
groups have 40 students: experimental group 1 (CEG1, N=20) and experimental group 2 (CEG2, N=20) and in
rural two experimental groups have 42 students: experimental group 1 (REG1, N=25) and experimental group
2 (REG2, N=17). It was implemented seven principles with cooperative learning in all experimental groups.
For collecting data, it was used semi-structured interviews (SSI) related to seven principles for good practice
after the inside and outside practices of seven principles. In order to validity of the SSI it was applied master’s
views and corrected the deficiencies. Before the practices of the seven principles “teacher guides” which was
preparing for implementing seven principles was delivered to science teachers. Teacher guides have three parts:
short information of seven principles for good practice, the instruction of the reading-writing-implementation
method of cooperative learning and following steps at teaching unit process. This study was done the Particulate
Nature of Matter unit of 6th grade. In teacher guides, it was explained how seven principles’ all items implement
inside and outside of classroom in detail. SSI was carried out 5 students from each experimental groups in totally
20 students after the implementations of inside and outside the classroom. Semi-structured interviews recorded
via audio recorder, after each interview transcribed and put on paper. The views of students who participated in
study from centrum and rural related to implementing seven principles compared. According to the SSI, it was
seen that students from centrum and rural deliver positive views related to the seven principles for good practice
and they were satisfied learning process. In order to provide an effectively practice of seven principles in science
lessons, it is suggested to give an in-service education to science teachers related to seven principles. In this
education, it should be given theoretical knowledge and provided to do practices this knowledge.
Keywords: Seven principles for good practice, cooperative learning, centrum, rural.
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Özet
Öğrencilerin etkili öğrenebilmeleri, en uygun öğrenme stratejisini kullanmalarına bağlı olduğundan
öğrenme stratejileri ile ilgili bilgi ve becerilerin ilkokuldan itibaren öğrencilere kazandırılması önerilmektedir.
Öğrenme stratejilerinin etkili öğretimi, öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemeyi gerektirebilir.
Bu durum da kabul edilir psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracı ihtiyacı doğurmaktadır. Literatürdeki
boşluğu dolduracağı öngörülen bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde
kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Tarama
deseninde modellenen bu araştırmada veriler, Afyonkarahisar ilinde kolay ulaşılabilir örnekleme ile belirlenen
sekiz ortaokulda öğrenim gören 268 yedinci sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Bu araştırmada daha önce Türkçeye
uyarlanan ve matematik dersi için geliştirilen “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği”, “matematik” ifadesi
“sosyal bilgiler” ifadesi ile değiştirilerek kullanılmıştır. Yedili Likert tipi (1 = beni hiç yansıtmıyor, 7 = beni tam
olarak yansıtıyor) 22 maddeden oluşan bu ölçeğin alt boyutları (1) ayrıntılandırma stratejileri, (2) örgütleme
stratejileri ve (3) bilişüstü öz-düzenleme stratejileridir. Ölçeğin alpha güvenirlik katsayıları her bir alt boyut için
sırasıyla 0.83, 0.78, 0.84 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında geliştirilen “Sosyal Bilgiler Dersi İçin
Öğrenme Stratejileri Ölçeği (SBÖSÖ)” ile öğrencilere ilişkin diğer veriler (cinsiyet, kardeş sayısı, anne-baba
çalışma durumu, anne-baba eğitim düzeyi, kitap sayısı, çalışma odasının, bilgisayarın ve İnternet bağlantısının
olup olmadığı, gazete alınıp alınmadığı, sosyal bilgiler dersinden son dönemde alınan karne notu) de toplanmıştır.
SBÖSÖ ile toplanan veriler, olumsuz maddeler (6 ve 18. maddeler) terslendikten sonra açımlayıcı faktör analizine
tabi tutulmuştur. Verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek amacıyla Barlett Küresellik Testi ve KaiserMeyer Olkin (KMO) değeri incelenmiştir. Barlett Küresellik Testi, istatistiksel olarak anlamlı [X²(231) = 3242.71,
p = .00] bulunmuştur. KMO değeri .96 olarak hesaplanmıştır. KMO değerinin .60’ın üzerinde olması, yeterli
örneklem uygunluk ölçüsüne sahip olduğunu göstermektedir. Çok değişkenli normallik testi için Mardia’nın
normalleştirilmiş çok değişkenli basıklık katsayısı hesaplanmıştır. Bu katsayı (27.35), p(p+2) denklemine göre
hesaplanan kritik değerden (528; p = ölçekteki madde sayısı = 22) düşük olduğu için çok değişkenli normallik
varsayılmıştır. En çok olabilirlik ve direkt oblimin eğik döndürme yöntemlerinin kullanıldığı açımlayıcı
faktör analizi sonuçlarına göre özdeğeri 1’in üzerinde olan iki faktör bulunmuştur. Ölçekteki iki madde (6 ve
18. maddeler), düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları sınır değer olarak kabul edilen .30’dan küçük
olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Daha sonra ölçekte kalan 20 madde ile açımlayıcı faktör analizi yinelenmiştir.
Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre özdeğeri 1’in üzerinde olan bir faktör bulunmuştur. Ayrıca, Catell yamaç
eğim grafiği bir faktörlü bu yapıyı desteklemiştir. Bulunan faktörler, toplam varyansın %52.21’ini açıklamıştır.
Ölçeğin geneline ait Cronbach alfa değeri .95 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, ölçeğin yüksek düzeyde iç tutarlığa
sahip olduğunu göstermektedir. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları .30’dan büyük olduğu için
hiçbir madde ölçekten çıkarılmamıştır. Geçerliğe ek kanıt sağlamak amacıyla yapılan bağımsız örneklemler t
testi sonucuna göre, daha önce ulaşılan bulguyla tutarlı olarak, kız öğrencilerin lehine cinsiyet farkı olduğu ortaya
çıkmıştır [t(265) = 2.43, p = 0.02)]. Bu sonuçlar, yedili Likert tipi 20 maddeden oluşan tek faktörlü SBÖSÖ’den
elde edilen puanların güvenirliği ve geçerliği hakkında kanıtlar sağlasa da ölçeğin tek faktörlü yapısının farklı ve
daha büyük bir örneklemde doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler dersi için öğrenme stratejileri ölçeği, öğrenme stratejileri, sosyal bilgiler,
ortaokul öğrencileri.
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Abstract
Since effective learning of students depends on their using the most appropriate learning strategy, it is
recommended that students acquire knowledge and skills related to learning strategies from the primary school
years. Effective teaching of learning strategies might require identifying learning strategies that students use. This
leads to the need for a measurement tool with desirable psychometric characteristics. The purpose of this study,
which is supposed to fill the gap in the literature, is to develop a valid and reliable measurement tool to determine
the learning strategies that middle school students use in their social studies class. In this survey study, data
were collected from 268 seventh grade students who were studying in eight middle schools (of Afyonkarahisar,
Turkey), which were selected by convenience. In this study, the “Motivated Strategies for Learning Questionnaire”,
which was adapted into Turkish and developed for the mathematics lesson, was used by replacing “mathematics”
with “social studies”. The sub-dimensions of this 22-item 7-point Likert-type scale (1 = “not at all true of me”,
7 = “very true of me”) are (1) elaboration strategies, (2) organization strategies, and (3) meta-cognitive selfregulation strategies. The reliability coefficients of each sub-dimension of the scale were calculated as 0.83, 0.78,
and 0.84, respectively. Through the “Scale of Learning Strategies for Social Studies (SLSSS)” developed within
the scope of this study, other relevant data about students (i.e., gender, number of siblings, parental employment
status, parental education level, number of books at home, the existence of a study room, computer, the Internet
connection at home and of a newspaper at home, and the latest grade point earned in social studies class) were
collected as well. Data collected through the SLSSS were subjected to exploratory factor analysis after two reversed
items (item 6, item 18) had been recoded. The Barlett’s test of sphericity and the Kaiser-Meyer Olkin (KMO)
value were examined to test the appropriateness of the data for factor analysis. The Barlett’s test of sphericity
was statistically significant, [X²(231) = 3242.71, p = .00]. The KMO value was calculated as .96. The fact that the
KMO value is over .60 indicates that the sample size is adequate to run factor analysis. To check the assumption
of multivariate normality, Mardia’s normalized multivariate kurtosis value was calculated. This assumption was
met because Mardia’s normalized multivariate kurtosis value (27.35) was lower than the critical value (528; p =
the number of items in the scale = 22) calculated according to the equation p (p + 2). According to the results
of the exploratory factor analysis using maximum likelihood estimation and direct oblimin rotation, there were
two factors with eigenvalues greater than 1. The two items of the scale (items 6 and 18) with corrected itemtotal correlations, which were below the cut-off value of .30, were excluded from the analysis. Then, exploratory
factor analysis was carried out again with the remaining 20 items. According to the results of this exploratory
factor analysis, there was a one single factor with an eigenvalue greater than 1. In addition, a one-factor structure
was also extracted considering Catell’s scree test. The extracted factor explained 52.21% of the variance in the
sample of this study. The Cronbach alpha reliability coefficient of the whole scale was calculated as .95. This value
indicates that the scale has a high level of internal consistency. Since calculated corrected item-total correlations
of each of 20 items were above .30, none of the items were eliminated. Consistent with the previous findings, the
independent-samples t test performed to provide additional validity evidence showed that there was a gender
difference in favor of female students [t (265) = 2.43, p = 0.02). Although these results provide evidence of the
reliability and validity of the scores obtained from the 20-item, 7-point Likert-type SLSSS, which measures one
factor, there is a need to further validate the one-factor structure of the scale by a confirmatory factor analysis in
a different and larger sample.
Keywords: The scale of learning strategies for social studies, learning strategies, social studies, middle
school students.
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Özet
Bu çalışmada bir doğa tarihi müzesinde beşinci sınıf öğrencilerine fosil ve biyoçeşitlilik konularını öğretmek
üzere bir öğretim tasarlanmış ve uygulanmıştır. Öğretim müze ziyareti öncesi, müze ziyareti sırası ve müze
ziyareti sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşmuştur. Müze ziyareti öncesinde öğrencilere ziyaret edilecek
müze hakkında tanıtım yapılmış, ziyaret programı hakkında bilgi verilmiş ve ziyaret sırasında uyulacak kurallar
üzerinde durulmuştur. Müze ziyareti sırasında ise öğrenciler ilk olarak 15 dk. boyunca müzedeki eserleri serbestçe
gözlemlemişlerdir. Daha sonra öğrenciler ikişerli gruplar halinde araştırmacılar tarafından geliştirilen müze
rehberini hazırlamışlardır. Müze ziyareti sonrasında öğrenciler sınıfta ilk olarak ziyaret sırasında hazırladıkları
müze rehberini arkadaşlarına sunmuşlardır. Devamında ise öğrenciler çengel bulmaca, eşleştirme ve kimlik
kartı etkinliklerini yapmışlardır. Öğretimin her bir aşaması iki ders saatinde tamamlanmıştır. Bu çalışmada
öğrencilerin maruz kaldıkları öğretim hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırmada durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmaya Muğla ili Menteşe ilçe merkezinde bulunan bir ortaokulda 2015-2016 eğitim-öğretim
yılının birinci döneminde beşinci sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 27 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın
verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve altı açık uçlu sorudan oluşan bir anket ile toplanmıştır.
Anketteki sorular öğrencilerin öğretimden neler öğrendikleri, ilgileri, merakları, istekleri ve öğretimde
beğenip-beğenmedikleri etkinliklere odaklanmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde tematik içerik analizi
kullanılmıştır. Veriler kodlanarak tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır.
Anketin birinci sorusundan elde edilen verilere göre; öğrenciler en çok Muğla’nın nesli tükenmiş canlılarını
(%32), fosil (%16), paleontolog (%15) ve paleontoloji (%14) kavramlarını öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Bu
bilgilerin kaynağı olarak genellikle müze ziyareti sırasındaki etkinlikler öne çıkmıştır. İkinci sorudan elde edilen
verilere göre; öğrenciler müze rehberi hazırlama yoluyla öğretim sonrasında büyük oranda (%96) yeni konulara
merak duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun temel nedeni duyuşsal öğrenme (%77) teması altında
toplanmıştır. Duyuşsal öğrenmenin alt temaları ise merak etmeyi sağlama (%42) ve sevme-beğenme (%27)
olarak tespit edilmiştir. Üçüncü sorudan elde edilen verilere göre; öğrencilerin %89’u almış oldukları öğretimin
yeni konulara ilgi duymalarını sağladığını ifade etmişlerdir. Bu durumun nedeni duyuşsal öğrenme (%71) ve
bilişsel öğrenme (%29) temaları altında toplanmıştır. Duyuşsal öğrenme temasında en yaygın ortaya çıkan alt
tema sevme-beğenmedir (%29). Bilişsel öğrenme temasında ise öğrenmedir (%29). Dördüncü sorudan elde
edilen verilere göre; öğrencilerin %93’ü tekrar bir doğa tarihi müzesi ziyaret etmek istemektedir. Bu durumun en
yaygın gerekçeleri doğa tarihi müzelerini sevme-beğenme (%36), merak etme (%32) ve doğa tarihi müzelerinden
öğrenme ve öğrenme isteği (%24) olarak tespit edilmiştir. Beşinci ve altıncı sorulardan elde edilen verilere göre;
öğrencilerin en çok (%86) müze ziyareti sırasındaki etkinlikleri beğendikleri tespit edilmiştir. Öğrenciler bu
duruma sebep olarak ziyaret sırasındaki etkinlikleri sevme ve beğenmeyi (%42), ziyaret sırasındaki etkinliklerde
eğlenmeyi (%32) ve ziyaret sırasındaki etkinliklerden öğrenmeyi (%16) göstermişlerdir. Ayrıca öğrencilerin
%85’inin süreç boyunca beğenmedikleri etkinlik olmadığı tespit edilmiştir. Müze rehberi hazırlama stratejisi
yoluyla öğrencilerin fen kavramlarını öğrenebildiklerini düşündükleri, duyuşsal öğrenmelerinin desteklendiği,
tekrar bir doğa tarihi müzesi ziyaret etmek istedikleri ve böyle bir öğretimi beğendikleri sonucuna varılabilir.
Öğretmenlerin doğa tarihi müzelerinde çeşitli fen kavramlarını öğretmek amacıyla müze rehberi hazırlama
öğretim stratejisini kullanmaları önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Doğa tarihi müzesi, müze rehberi hazırlama, fosil ve biyoçeşitlilik, non-formal öğrenme.
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Abstract
In this study, an instruction was designed and implemented to teach fossil and biodiversity issues to fifth
grade students in a natural history museum. The instruction consists of three phases, pre-visit the museum,
during the museum visit and follow-up the museum visit. Pre-visit the museum, students were informed about
the museum to be visited, information about the visit program was given and the rules to be followed during the
visit were emphasized. During the museum visit, students first observed the works in the museum freely for 15
minutes. Later, students prepared museum guides developed by researchers in groups of double. Follow-up the
museum visit, the students presented the museum guide to their friends for the first time. On the other hand,
students made hooked puzzles, matching and identity card activities. Each stage of instruction was completed
in two lesson period. This study examined the views of students about the instruction. In the study, case study
method was used. 27 students participated the study, who attending the fifth grade in the first semester of the
2015-2016 academic year in a middle school in Muğla city Menteşe county town. The study’s data were collected
by a questionnaire developed by the researchers and consisting of six open-ended questions. The questions in the
questionnaire focused on what students learned from instruction, their interests, their curiosity, their willingness
and what they liked or disliked in instruction. In the analysis of the qualitative data obtained, thematic content
analysis was used. The data were coded and the themes and sub-themes were created. Frequencies and percentages
are calculated. According to data obtained from the first question of the questionnaire; most of the students
stated that they learned the concepts of Muğla’s extinct creatures (32%), fossils (16%), paleontologists (15%), and
paleontology (14%). The source of this information is usually the activities during the museum visit. According to
data obtained from the second question; students substantially (96%) expressed their curiosity about new topics
after instruction through preparation of museum guide. The underlying reason of this situation was gathered
under the theme of affective learning (77%). The sub-themes of affective learning were to be curiosity (42%)
and loving-liking (27%). According to data obtained from the third question; 89% of the students expressed
their interest about new topics after instruction. The reason for this situation was gathered under the themes
of affective learning (%71) and cognitive learning (29%). The most common sub-theme of affective learning
was loving-liking (29%). The most common sub-theme of cognitive learning is learned (29%). According to
data obtained from the fourth question; 93% of the students want to visit a natural history museum again. The
most common reasons for this situation were found to be loving-liking (36%), curiosity (32%), and learning and
learning desire (24%) from natural history museums. According to data obtained from the fifth and six questions;
most of the students (86%) liked the activities during the museum visit. Students expressed the most common
reasons for this situation that they liked the activities during the visit (42%), had fun in the activities during the
visit (32%), and learned form the activities during the visit (16%). It was also found that there is no activity that
85% of the students disliked. Via instruction through the preparation of museum guide, it can be concluded
that students think they can learn science concepts, affective learning of the students is supported, students may
want to visist a natural history museum again, and students liked such an instruction. It may be suggested that
teachers use preparation of museum guide teaching strategy to teach various science concepts in natural history
museums.
Keywords: Natural history museum, preparation of museum guide, fossil and biodiversity, non-formal
learning.
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Özet
Bir eğitim sisteminde öğretmen önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenler toplumların gerçek mimarlarıdır.
Bu nedenle çağımızın öğretmeni, çok yönlü bir insan ve aynı zamanda bir öğrenen olmalıdır. Öğretmenin
nitelikli olması ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli bütün davranışları üst düzeyde kazanmaları
hizmet öncesinde alacakları eğitimle doğrudan ilişkilidir. Hizmet öncesi eğitim, teorik bilgi ve beceriler yanında
okullarda yürütülecek uygulama çalışmalarını da içermektedir. Ülkemizde, okullardaki uygulama çalışmaları
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması adı altında yapılmaktadır. Okul deneyimi bir gözlem etkinliği;
öğretmenlik uygulaması ise hem gözlem hem ders işleme biçimindedir. Okullarda öğretmenlik uygulamasının
öğretmen adayı, rehber öğretim elemanı ve rehber öğretmen arasında işbirliğini gerektirmesi zaman zaman
sorunlara neden olabilmektedir. Okulöncesi öğretmen adaylarının karşılaştığı sorunları belirlemek amacıyla
yapılan araştırmalarda uygulama öğretmeni ve okul yönetiminin durumu incelenmiştir. Ancak bu sorunları
program ve fiziksel olanaklar açısından inceleyen çalışmalar oldukça azdır. Bu araştırma, okul öncesi öğretmen
adaylarının öğretmenlik uygulaması sırasında karşılaştıkları sorunları ortaya koyma ihtiyacından doğmuştur.
Araştırmanın temel amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulanmasında karşılaştıkları
sorunları belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde, şu sorulara yanıt aranmıştır:
1. Okul öncesi öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
2. Öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunlar cinsiyete ve öğretim türüne (normal/ikinci) göre
farklılaşmakta mıdır?
Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin okul öncesi öğretmenliği programındaki Öğretmenlik Uygulaması dersini alan
4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket yardımıyla
toplanmıştır. 33 maddeden oluşan anket 99 öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi,
istatistik paket programından yararlanılarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve ki-kare kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmada öğretmen adaylarının sınıftaki uygulama sürecinde materyal eksikliği, materyal hazırlamak için
gerekli malzemeleri kendi bütçelerinden karşılamaları, sınıfın kalabalık olması, üniversitede aldıkları teorik
bilgileri tamamen uygulayamamaları, etkinliklerde çocukların söz dinlememeleri, aynı seviyede olmamaları,
etkinliklere karşı isteksiz olmaları ve etkinliğe katılmak istememeleri gibi sorunlarla kısmen karşılaştıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunlar bakımından, cinsiyetlerine göre
10 maddede; öğretim türüne göre ise 3 maddede anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre,
öğretmenlik uygulaması taraflar (öğretmen adayı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni) arasında
etkin bir işbirliği ile yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Öğretmen adayları, okulöncesi öğretmenliği, öğretmenlik uygulaması
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Abstract
The teacher plays an important role in an educational system. Teachers are the real architects of societies.
For this reason, the present day teacher must be not only a versatile person but a learner as well. All the behaviors
necessary for the teacher to be qualified and able to fulfill his responsibilities are directly related to the training
he / she will receive during pre- service. Pre-service training includes theoretical knowledge and skills as well
as practical work carried out in schools. In Turkey, the school practices are carried out under the title of school
experience and teaching practice. School experience is an observation activity; teaching practice is in the form of
both observation and course work. The necessity of cooperation between teacher candidates, guide lecturers and
guidance teachers in schools may cause problems from time to time. Previous studies conducted to determine
the problems faced by preschool teacher candidates, the situation of school administrations and guidance
teachers were examined. But there are few studies that examine these issues in terms of teaching programme and
physical possibilities. This research arose from the need for preschool teacher candidates to address the problems
they faced during teaching practice. The main purpose of this study is to determine the problems of preschool
teacher candidates facing in teaching practice. Within this main purpose, answers for the following questions are
searched:
1. What are the problems of preschool teacher candidates facing in teaching practice?
2. In terms of gender and type of instruction, are there significant differences between the problems of
preschool teacher candidates facing in teaching practice?
Descriptive survey model was used in the research. The sample of the study consists of 4th grade students
taking Teaching Practice course at Inonu University, Faculty of Education, Preschool Teaching Programme. The
data was collected through the survey developed by the researchers. The questionnaire consisting of 33 items was
implemented on 99 pre-service teachers. The data analysis was done by using frequencies, percentage, mean and
chi square via statistical package programme. It is concluded that teachers partially, face the problems such as the
lack of material, paying all the expenses for the materials, crowded classrooms, not being able to implement the
theoretical knowledge they had at university; students’ not following the teachers’ instructions, being at different
levels, being unwilling towards the activities and being unwilling to take part in the activities. In addition, in
terms of problems encountered in teaching practice, there are statistically significant differences in 10 items
according to their gender; it was found that there are significant differences in 3 items for the type of instruction.
According to these results, teaching practices should be performed with effective cooperation between the parties
(teacher candidates, guide lecturers and guidance teachers).
Keywords: Teacher candidates, preschool teaching, teaching practice.
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Özet
Fen eğitiminin temel hedefleri arasında fen kavramlarının öğrenilmesinin yanı sıra, bu kavramların ortaya
çıkışında rol oynayan faktörler hakkında da bilgi verilmesi ve birey tarafından, bireye özgü stratejiler kullanılması
sağlanarak, bilginin önceki yaşantılarla birleştirilerek kalıcı davranışlar haline getirilmesi yer almaktadır. Bireylerin
yaşamında çok önemli bir yere sahip olan karar verme ve öğrenme süreçlerinde, bilgiye yönelik inançları etkin
bir rol üstlenmektedir. Fen anlamında bakıldığında bilgiye yönelik inançlar, edinilen bilginin gerektiği zamanda
kullanılmasını birincil olarak etkilemektedir. Bu durumda öğrencilerde eğitim-öğretim sürecinde bilimsel bilgi
kavramının yapılandırılmasında ve güdülenmişlik düzeylerinin arttırılmasında başarılı olabileceği söylenebilir.
Bu açıdan bakıldığında, öğrencilerin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirlemek ve bu görüşlere
alt boyutlar açısından cinsiyet, sınıf düzeyi ve bilimsel bilgiye ulaşma yollarının etkisini araştırmaktır. Bu çalışma
2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında Muğla İli Menteşe İlçesine bağlı olan ortaokullarda öğrenim görmekte
olan 221 6. ve 223 7. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 444 ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak “Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüş Ölçeği”
kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.00 programı ile analiz edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin bilimsel
bilgiye yönelik görüşleri betimsel istatistik, cinsiyet ve sınıf düzeyi etkisi bağımsız gruplar t-testi, bilimsel
bilgiye ulaşma yollarının etkisi ise tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul
öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşleri en yüksek oranda “bilimsel bilgi kapalıdır” alt boyutunda
olup bilginin kesin, doğru ve otorite kaynaklı olduğu yönündedir. Bilimsel bilgiye yönelik görüşlere cinsiyetin
“bilimsel bilgi kapalıdır” ve “bilimsel bilgi gerekçelendirilir” alt boyutlarında kız öğrenciler lehine, sınıf düzeyi
değişkeninin ise “bilimsel bilgi kapalıdır” alt boyutuna 7. Sınıflar, “bilimsel bilgi gerekçelendirilir” ve “bilimsel
bilgi değişebilir” alt boyutlarında ise 6. Sınıflar lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bilimsel bilgiye
ulaşma yollarının ise “bilimsel bilgi kapalıdır” ve “bilimsel bilgi gerekçelendirilir” alt boyutlarında belgesel izleme
yoluyla edinilen bilimsel bilgi lehine anlamlı farklılık oluştuğu belirlenmiştir. Günümüzdeki eğitim öğretim
ortamlarının genellikle öğretmen merkezli olması nedeni ile öğrencilerin görüşlerinin bilginin kesin doğru ve
otorite kaynaklı olduğu yönünde bir sonuçla karşılaşılması şaşırtıcı bulunmamıştır. Bu araştırmadan hareketle,
daha geniş bir örneklem grubu ile, derinlemesine araştırılması için nitel araştırma yöntemleri kullanılması
veya bilimsel bilgiye yönelik görüşlere etki edebileceği düşünülen farklı değişkenlerin etkisinin incelenmesinin
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Bilimsel bilgi, ortaokul öğrencileri, fen eğitimi
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Abstract
Among the main objectives of science education is there learning of science-related concepts as well as
informing students about the factors playing roles in the emergence of these concepts and enabling individuals
to use their own strategies to combine new knowledge with prior experiences so that learning can be permanent.
Having an important place in the lives of individuals, their beliefs about knowledge play an effective role in
decision-making and learning processes. In terms of science learning, beliefs about knowledge primarily affect
the use of the acquired knowledge when needed. Thus, it can be argued that beliefs about knowledge can be
effective in the construction of the concept of scientific knowledge and enhancing the level of motivation on the
part of students during the educational and instructional process. When seen from this perspective, it seems to
be important to explore students’ opinions about scientific knowledge. In this connection, the purpose of the
current study is to elicit students’ opinions about scientific knowledge and to investigate the effect of gender,
grade level and ways of having access to scientific knowledge on these opinions. The current study was conducted
with the participation of a total of 444 secondary school students of whom 221 are 6th grade students and 223 are
7th grade students attending secondary schools in the Mentese district of the city of Mugla in 2016-2017 school
year. In the study carried out by using the survey model, “The Scale of Opinions about Scientific Knowledge”
was used as the data collection tool. The collected data were analyzed through SPSS 20.00 program package. The
secondary school students’ opinions about scientific knowledge were analyzed with descriptive statistics, the
effect of gender and grade level was analyzed with independent samples t-test and the effect of ways of having
access to scientific knowledge was analyzed with one-way variance analysis. At the end of the study, it was found
that the students have the strongest opinion about the sub-dimension of “scientific knowledge is closed”; that
is, knowledge is absolutely correct and produced by an authority. When the students’ opinions about scientific
knowledge were examined in terms of gender, it was found that they vary significantly in the sub-dimensions of
“scientific knowledge is closed” and “scientific knowledge is justified” in favor of female participants; in terms
of grade level, they were found to be varying significantly in the sub-dimension of “scientific knowledge is
closed” in favor of the 7th grade students and in the sub-dimensions of “scientific knowledge is justified” and
“scientific knowledge can change” in favor of the 6th grade students. In terms of the effect of ways of having access
to scientific knowledge, a significant difference was found in the sub-dimensions of “scientific knowledge is
closed” and “scientific knowledge is justified” in favor watching documentaries as a means of acquiring scientific
knowledge. As educational and instructional environments in our day are generally teacher-centered, students
mostly believe that knowledge is absolute and produced by an authority, which is supported with the findings of
the current study. Further research may be conducted with larger samplings and may look at some other factors
that may affect opinions about scientific knowledge.
Keywords: Scientific knowledge, secondary school students, science education
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Özet
Bilimsel bilginin gittikçe arttığı, teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediği, yaşamımızda fen bilimlerinin
etkilerinin her alanında hissedildiği günümüzde, toplumların geleceği açısından fen bilimleri eğitiminin oldukça
önemli olduğu görülmektedir. Fen bilimlerinin eğitim ve öğretiminde kullanılan ders kitaplarının, öğretim
programında belirlenen bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları öğrencilere kazandıracak faaliyetleri
içermesinin yanında, fen bilimlerine ilişkin kavramların kalıcı ve kolay bir şekilde öğrenilmesini sağlayacak
nitelikte olması gerekir. Bu bağlamda çalışmanın amacı 6. Sınıf fen bilimleri ders kitabında bulunan etkinliklerin,
fen bilimleri öğretim programındaki hedef ve kazanımlarla ilişkisini ve etkinliklerin yeterliliğini belirlemektedir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada 2016-2017
Eğitim-Öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 6. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer
alan tüm etkinlikler incelenmiştir. Bu etkinliklerin hem hedef ve kazanımlara uygunluğuna, hem de yeterliliğine
ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatitik kullanılmış, veriler
tablolaştırılarak ayrı ayrı yorumlanmıştır. 6. sınıf fen bilimleri ders kitabında bulunan etkinlikler ve öğretim
programında bulunan kazanımlar tablolar halinde sunulmuştur. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 6. Sınıf fen
bilimleri ders kitabında yer alan etkinlik sayısı ile Fen Bilimleri Öğretim Programı’ndaki kazanım sayısının birbiri
ile örtüştüğü görülmüştür. Önceki yıllarda kullanılan fen bilimleri ders kitapları incelendiğinde etkinliklerin
içerik olarak aynı olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra incelenen fen bilimleri ders kitabında bulunan etkinlikler
önceki yıllarda kullanılan fen bilimleri ders kitabındaki etkinliklerden sayıca fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
önceki yıllarda kullanılan fen bilimleri ders kitabındaki etkinliklerin başlıkları yer almazken, 2016-2017 öğretim
yılı için hazırlanan fen bilimleri ders kitabındaki her etkinliğin kendine ait bir başlığının olduğu belirlenmiştir.
Ders kitaplarında eğitim öğretim sürecinde kullanılan etkinlikler öğrencilerin kalıcı ve anlamlı öğrenmeleri için
oldukça önemlidir. Bunun için etkinlikler öğrencilerin dikkatini çekecek, bilgiyi somutlaştıracak dolayısıyla
öğrenmelerini kolaylaştıracak ve içerik olarak kaliteli olacak şekilde hazırlanması gerekir. Ders kitabında bulunan
etkinlikler daha çok çeşitlendirilmelidir. Çünkü fen bilimleri derslerinde kullanılan ders kitapları öğrencilerin
kolaylıkla ulaşabilecekleri kaynaklardır. Etkinlik temelli eğitimin öneminin kabul edildiği ülkemizde, ders
kitaplarında yer alan etkinliklerin içerikleri çok önemlidir. Yapılan araştırmalarda ders kitaplarında bulunan
etkinlerin içerik olarak gelişmediği, günümüz koşullarına göre yenilenmediği görülmüştür. Bu sebeple
etkinliklerin içerik olarak zenginleştirilmesi, yenilenmesi ve daha dikkat çekici hale getirilmesi önerilmektedir.
Kazanımlara uygun güncel etkinliklerin oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Fen bilimleri, ders kitabı, hedef ve kazanımlar, etkinlikler, fen öğretim programı
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Abstract
It is seen that the science education is very important for the future of societies of today when the scientific
knowledge is getting bigger, the technological developments are proceeding at a great speed, and the effects of
science are felt in every part of our lives. The textbooks used in science education and instruction should have the
activities that can impart cognitive, affective and psychomotor behaviors to students as well as enabling students
to learn the science-related concepts easily and permanently. In this regard, the purpose of the current study is
to determine the compliance and adequacy of the activities in the 6th grade natural sciences textbook in relation
to the goals and expected outcomes stated in the natural sciences curriculum. The current study employed the
document analysis method; one of the qualitative research methods. Within the context of the study, all the
activities found in the 6th grade natural sciences textbook prepared by the Ministry of the National Education
for the 2016-2017 school year were analyzed. An evaluation was made about the compliance and adequacy of
these activities in terms of the objectives and expected outcomes stated in the natural sciences curriculum. In
the analysis of the collected data, descriptive statistics were used and the data were tabulated and separately
interpreted. The activities found in the 6th grade natural sciences textbook and expected outcomes stated in the
curriculum are presented in tables. It was determined that the number of the activities found in the 6th grade
natural sciences textbook and the number of expected outcomes stated in the natural sciences curriculum match
with each other. When the natural sciences textbook used in the former years was examined, it was found that
the activities have the same contents with the new textbook. On the other hand, the number of the activities in
the new natural sciences textbook was found to be higher than the number of the activities found in the former
textbook. Moreover, while in the former textbooks, there were no headings for the activities, each activity in
the new textbook has its own heading. Activities in textbooks used in the educational and instructional process
are of great importance for permanent and meaningful learning of students. Thus, activities should be designed
in such a way as to draw students’ attention, reify information and facilitate learning for students with quality
content. Activities of a textbook should be diversified because textbooks used in natural sciences classes are
resources easily available to students. The content of the activities found in textbooks is of great importance in
our country where the necessity of activity-based instruction is recognized. Research has revealed that textbooks
have not been developed in terms of the content of their activities and have not been revised to catch up with the
changing world. Therefore, it is suggested that the content of activities should be enhanced, renewed and made
more attractive. It is also suggested that activities complying with the expected outcomes should be developed.
Keywords: Natural sciences, textbook, objectives and expected outcomes, activities, natural sciences
curriculum
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Özet
Bu araştırmada Qualter, Pool, Gardner, Ashley-Kot, Wise ve Wols (2015) tarafından geliştirilen duygusal
öz yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak güvenirlik ve geçerlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. 27
maddeden ve 4 boyuttan oluşan duygusal özyeterlik ölçeği ortaokul öğrencilerine uygulanmıştır. Duygusal Özyeterlik Ölçeği, 6’lı Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçek uyarlama çalışması kapsamında, ölçeğin
İngilizce formu, araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilerek alanında uzman öğretim üyelerinden görüş alınmıştır.
Araştırma kapsamında, doğrulayıcı faktör analizi, düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonuyla, güvenirliği ise iç
tutarlık katsayısı (cronbach alfa) incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 315 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma
örnekleminde 154 ( % 49) kız öğrenci ve 161(%51) erkek öğrenci yer almaktadır. Ölçeğin alt boyutlarının
güvenirlik katsayıları, duygularını kullanma ve yönetme alt boyutu için .83, kendi duygularını tanımlama
ve anlama alt boyutu için .82, diğerlerinin duygularını ele alma alt boyutu için .82, yüz ifadeleri ve vücut dili
aracılığı ile duyguların algılanması alt boyutu için .70 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .91
olarak bulunmuştur. Ölçeğin dört boyutlu yapısının doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulandığı ortaya çıkmıştır
(x²=715.93, sd=267, p=0.00, RMSEA=.07). Duygusal öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun yapılan analizler
sonucunda, uygulandığı örneklem grubunda güvenilir ve geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal özyeterlik ölçeği okul iklimi çalışmalarında, psikososyal tarama çalışmalarında, sosyal-duygusal öğrenmeye
yönelik çalışmalarda kullanılabilir. Kariyer planlanmasında, istihdam çalışmalarında, bireyle psikolojik
danışmada duygusal öz-yeterlik düzeyini belirlemeye yönelik kullanılabilir. Ölçek ortaokul öğrencileri üzerinde
uygulanmıştır, güvenirlik geçerlik çalışmaları yaşça daha büyük örneklem üzerinde de uygulanabilir. Ayrıca, okul
psikolojik danışmanları duygusal öz-yeterlik ölçeğini kullanarak bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
Anahtar kelimeler: Duygusal öz-yeterlik, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi.
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Abstract
The purpose of this study was to conduct the reliability and validity studies of the Turkish version of the
Emotional Self-Efficacy Scale (Youth-ESES; Oualter at el., 2015). The emotional self-efficacy scale consisting
of 27 items and 4 dimensions was applied to middle school students. The Emotional Self-Efficacy Scale has a
6-point Likert-type rating. Within the context of the scale adaptation study, the English form of the scale was
translated by the researcher into Turkish and opinions were obtained from expert lecturers in the field. Within
the scope of the research, confirmatory factor analysis, corrected item-total correlation and internal consistency
coefficient (cronbach alpha) were examined for reliability. The study group consisted of 315 middle school
students. Sample of the study consists of 154’ ( % 49) female and 161 (%51) male students. Cronbach alpha
coefficient of the scale was calculated as .83 for using and managing emotions sub-dimension, .82 for recognizing
and understanding one’s own feelings sub-dimension, .82 for perceiving others’ emotions sub-dimension and
.70 for perception of feelings through facial expressions and body language sub-dimension. The overall internal
consistency coefficient of the scale was .91. In order to determine the construct validity of the scale, Confirmatory
Factor Analysis (CFA) was performed. The four-dimensional structure of the Turkish version of Youth-ESES was
verified with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and results indicated that the model was well fit (x²=715.93,
sd=267, p=0.00, RMSEA=.07). Internal consistency coefficients and the item-total correlations were examined
for reliability analysis of the scale. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability
scores and that it may be used as a valid and reliable instrument. It can be used to determine emotional selfefficacy level in career planning, employment studies, individual psychological counseling. The scale was applied
on middle school students, and the reliability validity studies can be applied on older samples. In addition school
psychologists can make individual and group counseling using the emotional self-efficacy scale.
Keywords: Emotional self-efficacy, validity, reliability, confirmatory factor analysis.

60

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

ID: 56
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Öğrencilerinin Web Pedagojik
İçerik Bilgisi, Program Yaklaşımları ve Öz Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi
Selami Uysal1, Kerim Gündoğdu2
1Doktora Öğrencisi, Adnan Menderes Üniversitesi, selamiuysal@yahoo.com
2Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, gundogduk@gmail.com

Özet
Lisans düzeyinde öğrenim gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) öğrencilerinin
öğretmenlik hayatlarına yön veren eğitim programlarına yönelik yaklaşımlarının ve web tabanlı öğretim
yöntemine yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Alan yazın incelendiğinde, program
yaklaşımları, web pedagojik içerik bilgisi ve web tabanlı öğretime yönelik tutumun birlikte incelendiği bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Günümüzde özellikle Türkiye’de öğretim teknolojileri faaliyetlerinin sadece BÖTE
bölümlerinde yürütülen çalışmalarla sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu nedenle, BÖTE öğrencilerinin özellikle
teknolojik program yaklaşımlarının ve web tabanlı öğretime yönelik tutumlarının, öğrencilerin öz düzenleme
becerilerini ne kadar etkilediğini inceleyen bir çalışmanın da olmaması bu araştırmanın önemini bir kat daha
arttırmaktadır. Bu araştırmada BÖTE öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisi düzeyleri, program yaklaşımları
ve öz düzenleyici öğrenme beceri düzeylerinin, aralarındaki ilişkilerin ve öz düzenleyici öğrenme becerilerinin
anlamlı yordayıcılarının Ajzen (1991) tarafından ortaya atılan ve davranışı etkileyen faktörleri inceleyen
“Planlanmış Davranış Teorisi” temel alınarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel (korelasyonel)
tarama modelinde nicel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’deki ondört ADIM Üniversitesi
içerisinden Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BÖTE bölümüne devam eden toplam 458
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Lee ve Tsai (2010) tarafından geliştirilen ve
Horzum (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Web Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği”, Cheung ve Wong (2002)
tarafından geliştirilen ve Eren (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Program Yönelimleri Envanteri” ve Turan
(2009) tarafından geliştirilen “Öz Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde
edilen verilerin analizi için frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Kruskal-Wallis H testi, Mann-Whitney U testi,
Spearman Sıra Farkları korelasyon testi ve yol analizi kullanılmıştır. Verilerin normal dağılmadığı belirlenmiş ve
verilerin analizi parametrik olmayan testler yolu ile yapılmıştır. Verilerin analizi sonucu BÖTE öğrencilerinin
web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları ve öz düzenleyici öğrenme becerileri düzeylerinin cinsiyet,
öğrenim görülen üniversite, sınıf ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı; alt
boyutlar arasında düşük, orta ve yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yapılan yol analizi
(path analysis) sonuçlarına göre BÖTE öğrencilerinin akademik ve teknolojik program yaklaşımlarının web
tabanlı öğretime yönelik tutumlarını anlamlı şekilde yordadığı; program yaklaşımlarının ve web tabanlı öğretime
yönelik tutumlarının da öz düzenleyici öğrenme becerilerini anlamlı şekilde yordadığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: BÖTE öğrencileri, web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları, öz düzenleyici
öğrenme becerileri, yol analizi
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Abstract
Determination of curriculum orientations and attitudes toward web-based instruction of Computer
Education and Instructional Technology (CEIT) students’ studying undergraduate level education is important.
As literature was examined, no research was found about curriculum orientations, web pedagogical content
knowledge and attitudes toward web-based instruction which were investigated in collaboration. Nowadays,
especially in Turkey instructional technology activities seem to be limited only in CEIT department studies.
Therefore, investigating the level of CEIT students’ especially technological curriuculum orientations and
attitudes toward web-based instruction prediction of their self regulation skills increases the importance of this
study. In this study, it was aimed to investigate web pedagogical content knowledge, curriculum orientations and
self regulated learning skills of Computer Education and Instructional Technology (CEIT) students, relationships
between these variables and determination of significant predictiors of self regulated learning skills based on
Ajzen’s “Planned Behavior Theory” which examines the factors of behavior. Sample of the study consisted of 458
CEIT students registered to Adnan Menderes University, Pamukkale University, Süleyman Demirel University,
Mehmet Akif Ersoy University and Çanakkale Onsekiz Mart University among 14 ADIM Universities in Turkey.
As data collection tool “Web Pedagogical Content Knowledge Scale” which was developed by Lee and Tsai (2010)
and adapted to Turkish by Horzum (2011), “Curriculum Orientations Inventory” which was developed by Cheung
and Wong (2002) and adapted to Turkish by Eren (2010) and “Self Regulated Learning Scale” which was developed
by Turan (2009) were used in the study. Frequency, percentage, arithmetic means, Kruskal-Wallis H test, MannWhitney U test, Spearman Rank Correlation and Path Analysis were used in analysis of the data. Non parametric
analysis methods were used in this study. Findings of the study showed that there were significant differences
among CEIT Students’ web pedagogical content knowledge, curriculum orientations and self regulated learning
skills according to gender, university, class and graduated high school variables. Low, medium and high level
significant correlations were found among sub-factors. Also path analysis results showed that academic and
technologic orientations of CEIT students were significant predictors of attitude toward web-based instruction,
curriculum orientations and attitudes toward web-based instruction were significant predictors of self regulated
learning skills.
Keywords: CEIT students, web pedagogic content knowledge, curriculum orientations, self regulated
learning skills, path analysis
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Abstract
This study has been conducted with the aim of evaluating the curricula of Iran’s Technical and Vocational
University (technical fields) in terms of the indices of competency-based model in four main components including
the objectives, content, teaching-learning activities and evaluation methods, using the professors’ perspectives
as the criteria for evaluation. The study population includes the professors teaching in this university, with the
research sample selected in two stages using unique or special case deliberate sampling and simple random
sampling methods. In order to achieve the research objective, we performed a descriptive study of the views held
by the professors of Iran’s Technical and Vocational University using a self-made questionnaire (with the help of
the results of the interviews conducted with the experts of the field). In the deliberate sampling method, three
educational administrators of the university and two experts of curriculum were selected and were given in-depth
interviews. The results of the interviews were used in designing the quantitative questionnaire. In the random
sampling method, 106 professors of the university were randomly selected to respond to the questionnaires. To
investigate and review the theoretical foundations and find out about the results of the previous studies, we used
the library method and reviewed and studied the documents, books and articles written by other researchers. The
field study was performed using the (descriptive and analytical (t-test)) descriptive analysis of the self-designed
questionnaire which had been designed based on Likert Scale. To confirm the reliability of the research, we used
Cronbach’s alpha coefficient, which was determined as 0.79, and its validity was confirmed by professors and
experts in the field of education. The results show that the professors of Iran’s Technical and Vocational University
find it impractical to achieve the indices of the competency-based model in the curricula of this university and
evaluate it as average. The statistical analysis of the findings about the assessment of the objectives, content and
evaluation methods of the curricula of this university shows that these components have a consistency relatively
higher than average, but the teaching-learning activities have a consistency lower than the average. The results of
the library studies including the documents and a comparison of the previously conducted studies indicate that a
traditional approach is dominant in the current curriculum of this university, and the indices of the competencybased model have not been realized in this university yet.
Keywords: curriculum, competency-based model, higher technical and vocational education
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Özet
Araştırmanın amacı 7. sınıf Türkçe dersi dilbilgisi konularında ayrılıp birleşme IV tekniği kullanımının
öğrencilerin erişilerine, öz-düzenleme becerilerine, derse yönelik tutumlarına ve öğrenmelerinin kalıcılığına
etkisini incelemektir. “Fiilde Yapı” bu çalışmada öğretilecek konu başlığı olarak belirlenmiştir. Araştırma 20162017 eğitim-öğretim yılının I. döneminde Aydın ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Murat-İrem
Delgen Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri arasından belirlenen 36 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Çalışma grupları var
olan öğretim programında belirtildiği gibi öğretim yapılan 18 kişiden oluşan kontrol grubu ve ayrılıp birleşme
tekniğinin uygulandığı 18 kişiden oluşan deney grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma ön-test-son-test kontrol
gruplu yarı deneysel desendedir. Deney grubunda başarı testi ön-test sonuçlarına göre heterojen olarak 3
grup oluşturulmuştur. Önceden belirlenen konu başlığı ayrılıp birleşme tekniğine uygun biçimde anlamlı
parçalara bölünerek bu grubun üyelerine paylaştırılmıştır. Gruplar ilk hafta grup tartışması ile konulara nasıl
hazırlanacaklarını belirlemiş ve gerekli bilgilere ulaşabilecekleri kaynakları kararlaştırmışlardır. Bu sürecin
ardından aynı konuyu alan öğrenciler bir araya gelerek uzman gruplarını oluşturmuş ve kendi konularını tüm
ayrıntılarıyla öğrenmişlerdir. Uzman grup üyeleri çalıştıkları konunun uzmanı olarak asıl gruplarına dönmüş ve
öğrendikleri konuları kendi grup üyelerine öğretmişlerdir. Kendileri de diğer grup üyelerinin uzmanlaştıkları
konuları öğrenmişlerdir. Uygulama sonunda her bir grup üyesi bireysel olarak konunun tamamını kapsayacak
şekilde değerlendirilmiştir. Kontrol grubunun ders işleme sürecinde ise programda yer alan yöntem ve tekniklere
yer verilmiştir. Araştırmada verilerin elde edilmesi amacıyla deney ve kontrol grubuna ön-test, son-test ve kalıcılık
testleri uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarındaki bu uygulama 6 haftalık bir süreci kapsamaktadır. Fiilde
yapı konusuna yönelik başarı testi, Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği ve algılanan öz-düzenleme becerileri
ölçeği araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçlarıdır. Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin veri elde etmek
için uygulama üzerinden 6 haftalık bir süre geçtikten sonra öğrencilere başarı testi, Türkçe dersine yönelik tutum
ölçeği ve algılanan öz-düzenleme becerileri ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket
programı içinde uygun görülen analiz teknikleri kullanılmıştır. İstatistiksel verilerin çözümlenmesi ile deney
ve kontrol gruplarının erişi düzeyleri, derse yönelik tutumları ve öz-düzenleme becerileri arasında deney grubu
lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Öğrenmenin kalıcılığını ölçmek amacıyla uygulanan kalıcılık testlerinin
sonuçları da deney grubu lehinedir. Bu sonuçlara göre ayrılıp birleşme tekniğinin öğrencilerin erişilerine, derse
yönelik tutumlarına, öz- düzenleme becerilerine ve öğrenmelerindeki kalıcılığa önemli ölçüde katkısı olduğu
gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: İşbirlikli öğrenme, ayrılıp birleşme, tutum, kalıcılık, dil bilgisi
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of using Jigsaw IV instructional technique on students’
academic achievement, self regulated learning skills, attitudes toward the lesson and retention in ‘structures of
verbs’ unit of the 7th grade Turkish Grammar lesson. The study was implemented in the Fall semester of 20162017 academic year with 36 students, 18 students experimental and 18 in control groups, who are taught at a
public school in Aydın. The study administered through a quasi experimenatl design with control group. The
control group received the current/stated instructional techniques ın the Turkish Grammar curriculum while the
experimental group was receiving the Jigsaw IV technique teaching the same unit. The groups were determined.
As data collection tools, an achievement test was developed by the researcher after fulfilling the validit and
reliability studies of the test. Besides, scales of the self regulated learning skills and attitudes toward the lesson
were benefited to collect data from students. Lastly, in order to understand the retention of the knowledge, self
regulated learning skills and attitudes toward the lesson, all instruments were administered after six weeks of
the instruction. All data were subjected to refine through SPSS data analysis software. The results indicated that
there was statistically significant mean differences between the experimental and control groups on achivement
test scores, attitude scale towards the course and self regulation skills of the students in the favor of experimental
group. It was concluded that the Jigsaw technique is quite effective on the academic success, attitude, self
regulation skills of the students and permanance of them.
Keywords: Cooperative learning, jigsaw, attitude, retention, grammar
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Özet
Öğretmen yetiştirme ve eğitimi birçok yönden son zamanlarda sık çalışılan konulardan birisi olmuştur.
Son zamanlarda Türkiye’de de öğretmen eğitimi standartlarını belirlemek için çeşitli araştırmalar yapılmakta,
raporlar yayınlanmakta, projeler için hibeler tahsis edilmekte, yürütülmekte ve eğitimler düzenlenmektedir, fakat
“öğretmenin öğretmeni” görevindeki öğretmen eğitimcisi (teacher educator) hala literatürde tüm yönleriyle ele
alınmış değildir. Öğretmen eğitimcileri, öğretmenlere sağlam temellere dayanan profesyonel bilgi ve beceri ile
sürekli bir profesyonel gelişim sağlamakla yükümlüdür (Smith, 2005). Öğretmen eğitimcilerinin farklı profilleri,
yükseköğretimde eğitim bilimleri derslerinin, alan derslerinin, öğretim bilgisi ve genel derslerin öğretiminden
sorumlu akademik personeli, eğitim araştırmacılarını, öğretmenlik formasyonu programı sağlayan kurumlara
bağlı okullardaki uygulamadan sorumlu yöneticileri, diğer okullardaki uygulamayı düzenleyen yetişmiş
ve deneyimli öğretmenleri, iş başı eğitim yeterlik sürecindeki öğretmen adaylarını denetleyen eğitimcileri
(danışmanlar, koordinatörler, rehberler) ve iş başı eğitim yeterlik sürecinde yardımcı olan kişileri içermektedir.
Bundan dolayı öğretmen eğitimcilerinin oldukça heterojen bir grup olduğunu söyleyebiliriz.
Araştırmalar, öğrenci başarısındaki en önemli faktörlerden birinin öğretmen olduğunu (Brophy & Good,
1984; Pianta & Stuhlman, 2004; Klem & Connell 2004; Tournaki & Podell 2005; Dinham, 2007); öğrencinin
öğrendikleri ile öğretmenin niteliği arasında doğrudan bir ilişki olduğunu (Darling-Hammond, 2000; Rice, 2003;
Rockoff, 2004; Rothstein, 2008; Harris & Sass, 2011) ve yetersiz bir öğretmenin öğrenenler üzerinde olumsuz
etkilerinin olabileceğini (Wong, 2001; Berryman, 2000; Chetty, Fiedman & Rockoff, 2013) ortaya çıkarmıştır.
Dolayısıyla eğitimciler ile eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlar, nitelikli eğitimi sağlayacak öğretmenleri yetiştiren
öğretmen eğitimcilerinin niteliklerini belirlemek için belli standartlar oluşturma çabası içerisinde olmuşlardır
(Goodwin & diğerleri, 2014). Literatürde öğretmen eğitimcisine yönelik bazı öğretmen eğitimcilerinin ve
deneyimli öğretmenlerin görüşlerine yer veren çalışmalar olmasına rağmen (Pantic &Wubbels, 2010; White,
2013; Goodwin & diğerleri, 2014; Gökmenoğlu, Beyazova & Kılıçoğlu, 2015; Klink, 2016; Yuan, 2016); öğretmen
adaylarının görüşleri kapsamında sadece bir çalışmaya rastlanmıştır (Güner & diğerleri, 2015). Bu bağlamda,
öğretmen adaylarının görüşlerine yer veren bu çalışma alandaki bu eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır.
Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimcisi konusundaki görüşlerinin incelendiği bu araştırmada nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Veriler odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır.
Tehditkar olmayan bir ortamda daha önceden tespit edilmiş bir konu hakkındaki algıları belirlemek amacıyla,
önceden bir moderatör tarafından özenle hazırlanmış sorular kapsamında gerçekleştirilen bir yöntem olan odak
grup görüşmesi (Kruger & Casey, 2000) için Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin 10 bölümünde (Sınıf, Beden
Eğitimi, Müzik, Resim, İngilizce, Almanca, Sosyal Bilgiler, Okul Öncesi, Türkçe, Matematik Öğretmenliği)
öğrenim gören birer son sınıf öğrencisi, gönüllülük esasına dayanarak belirlenmiştir. Sorulan sorular, Amerika
Birleşik Devletleri’nde yer alan Öğretmen Eğitimcileri Derneği (2008)’nin öğretmen eğitimcileri için belirlediği
farklı başlıklar altında yer alan standartlar ve her standart altında yer alan maddeler göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır. Görüşmeler görüntülü olarak kayıt altına alınırken, bir raportör de önemli kısımları not almıştır.
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmen
eğitimcisi konusundaki yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlara göre ortaya çıkan genel bulgular şu şekilde ifade
edilebilir: Verilen cevaplar incelendiğinde öğretmen adayları derslerine giren öğretmen eğitimcilerinin; “Öğretim”
standart boyutunda derslerinde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmadıklarını; sadece projeksiyonla yansıtılan
Powerpoint sunumlarını kullandıklarını ve çoğunlukla bu slaytları okuyup geçtiklerini; öğretmen eğitiminde
kabul gören modern yöntem, strateji ve teknikleri derslerinde uygulamadıklarını; “Kültürel Yeterlik” boyutu için,
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kendi kültürlerine ait bilgileri ve tüm kültürlerdeki ortak değerleri sunmayıp, bu konuda kendilerinde farkındalık
yaratmadıklarını; “Mesleki gelişim” boyutu için, mesleki gelişimleri konusunda yeterince çaba göstermediklerini;
alanlarındaki güncel makaleleri, akademik ve güncel dergileri, kitapları ile alanda yapılan projeleri kendileriyle
ders esnasında ve ders dışında paylaşmadıklarını; “Program Geliştirme” boyutu için, kendilerine güncel eğitim ve
öğretim programlarından bahsetmediklerini ve derslerini güncel programlara göre tasarlamadıklarını; “İşbirliği”
boyutu için, daha nitelikli bir eğitim sunabilmek için kendilerinin görüşlerine başvurmadıklarını; “Kamuya
Aktif Destek” boyutu için, kendi alanlarında gerçekleşen topluma hizmet uygulamaları hakkında yeterince bilgi
vermediklerini; bu kapsamda yapılan projelere, etkinliklere ve organizasyonlara kendilerini teşvik etmediklerini;
“Öğretmen Eğitimi Mesleği” boyutu için, sınıflarındaki başarılı, gelecek vaat eden öğrencilere yeterli desteği ve
rehberliği sağlamadıklarını; “Vizyon” boyutu için, hayat ve eğitim felsefeleri ile mesleki vizyonlarını oluşturma
noktasında kendilerine gerekli desteği sağlamadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen eğitimcisine yönelik öğretmen
adaylarının görüşlerinin incelendiği araştırmada öğretmen adayları öğretmen eğitimcilerinin teknolojiyi etkin
bir şekilde kullanamadıklarını, güncel yaklaşımları takip etmediklerini, kültürel değerleri kazandıramadıklarını,
dersleri güncel yaklaşımlara göre tasarlamadıkları, ders sürecinde öğrenci görüşlerini dikkate almadıkları
ve bilimsel etkinliklere katılma konusunda teşvik edici olmadıkları, başarılı öğrencilere yeterli rehberliği
sağlamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Öğretmen eğitimcisi, öğretmen eğitimcisi standartları, odak grup görüşmesi
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Abstract
Teacher training and education has been one of the most frequently used topics in recent years. Recently, in
Turkey, various researches have been done to determine the standards of teacher education, reports have been
published, grants have been allocated, projects have been carried out, and trainings have been organized, but the
teacher educator, who is in position of “teacher’s teacher”, has not been covered in the literature in all respects.
Teacher educators are obliged to provide teachers with professional knowledge and skills that are based on sound
foundations and to provide continuous professional development (Smith, 2005). Various profiles of teacher
educators include educational researchers who are responsible for the teaching of field knowledge, instructional
information and general courses, managers who are responsible for the implementation of the schools in the
schools affiliated with the institutions that provide the teaching formation program, trained and experienced
teachers who organize the practices in the other schools, educators who (Consultants, coordinators, guides)
supervise the ongoing prospective students and those who assist in the on-the-job training qualification process.
Therefore, we can say that teacher educators are a very heterogeneous group. Researches have shown that one
of the most important factors in student achievement is the teacher (Brophy & Good, 1984, Pianta & Stuhlman,
2004, Klem & Connell 2004; Tournaki & Podell 2005; (Harling & Sass, 2011) and an inadequate teacher may have
negative effects on learners (Wong, 2001; Berryman, 2001), and there is a direct relationship between teacher`s
qualification and what students learn, 2000; Chetty, Fiedman & amp; Rockoff, 2013). Therefore, educators and
educational institutions and organizations have been in the process of establishing certain standards to determine
the qualifications of teacher educators who train qualified teachers (Goodwin & others, 2014). Although there
are studies in the literature that focus on the views of some teacher educators and experienced teachers towards
teacher education (Pantic & Wubbels, 2010; White, 2013; Goodwin & Others, 2014; Gökmenoglu, Beyazova
& Kılıçoğlu, 2015, Klink, 2016, Yuan, 2016), the only one study was found within the scope of the opinions
of the prospective students (Güner & others, 2015). In this context, this study, which includes the opinions of
prospective teachers, aims to fill in this gap. In this study, in which prospective teachers’ opinions towards the
teacher educator were examined, case study, which is one of the qualitative research designs, was used. The data
were collected through focus group discussion. For the focus group discussion (Kruger & Casey, 2000), which is
a method previously conducted by a moderator in order to determine perceptions about a previously determined
subject in a non-threatening environment, each senior student studying in 10 different departments in Kazım
Karabekir Faculty of Educations (Primary School, Music, Art, English, German, Social Studies, Pre-school,
Turkish, Mathematics education) were determined on the based on voluntariness. The questions were drawn
up in consideration of the standards and standards listed under the different headings set by the Association of
Teacher Educators (2008) in the United States for teacher educators. While interviews were recorded on video, a
rapporteur noted important parts. Descriptive analysis technique was used to analyze research data. According
to the answers given by the prospective teachers to the questions regarding the teacher educator, the general
findings can be stated as follows: When the answers given are examined, the prospective teachers stated that
as for the standard dimension of `Teaching`, teacher educators do not use technology effectively; they only use
PowerPoint presentations that are projected and often read by these slides; they do not apply generally recognized
modern methods, strategies and techniques in teacher education in their lessons; as for the “Cultural Proficiency”
dimension, they do not offer their own cultural knowledge and common values in all cultures, and do not create
awareness in students; as for their “professional development” dimension, they have not made enough efforts in
their professional development, and they do not share the current articles in their field, academic and current
journals, books and projects made in the field with students during and after the course; as for the “Program
Development” dimension, they do not talk about up-to-date education and training programs; as for the “cooperation” dimension, they do not use their views to provide a more qualified education; as for the “Active Support
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to Public” dimension they do not provide enough information about the community service practices in their
area, and they do not encourage the projects, events and organizations that are made within this scope; as for the
“Teacher Education Occupation” dimension, they do not provide adequate support and guidance to successful,
promising students in their class; as for the “Vision” dimension, they do not provide the necessary support at the
point of creating life and educational philosophies and professional visions. In this study in which the opinions
of the prospective teachers towards teacher educator were examined, it was found that the teacher educators do
not follow the current approaches; cannot use technology effectively; do not bring students the cultural values,
do not design their courses according to current approaches, do not take in consideration opinions of students
during the course process and do not encourage them to participate in the scientific activities; and they do not
supply sufficient guidance to successful students.
Keywords: Teacher educator, standards for teacher educators, focus group discussion.
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Özet
Öğretmenler, genelde devletin ve toplumun, özelde de öğrencinin ve velinin hedeflerine ulaşmalarında önemli
bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin, hizmet
öncesi dönemde aldıkları eğitimin niteliği ve kendilerini geliştirme çabaları doğrultusunda belirli konularda
önemli artıları olabilirken ciddi eksiklikleri de bulunabilir. Bunların ortaya çıkarılmasında başvurulabilecek
en etkili yöntem öğretmenlerin değerlendirilmesidir. Alanyazına bakıldığında öğretmen değerlendirmenin
farklı amaçlarla kullanıldığı söylenebilir. Öğretmenin istenilen niteliklere sahip olup olmadığının belirlenmesi,
öğretimin niteliğinin artırılması, öğretmenin terfi ettirilmesi, sözleşmesinin yenilenmesi ya da iptal edilmesi,
öğretmenin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi bu amaçlar içerisinde en fazla öne çıkanlardır. Bu
araştırmanın temel amacı öğretmen değerlendirmenin dünya genelinde hangi amaçlar doğrultusunda, ne
sıklıkla, hangi değerlendiricilerle, hangi veri kaynaklarıyla, hangi yaptırımlarla ve hangi değerlendirme alanları
ile gerçekleştirildiğinin belirlenmesi ve genel eğilimin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda 13 ülke ve 16 eyalette
uygulanmakta olan değerlendirme sistemlerinin benzer ve farklı yönlerinin belirlenmesi amacıyla doküman
incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında hangi ülkelerin yer alacağı konusunda; ülkelerin
öğretmen eğitiminde öne çıkmış olmaları, uluslararası sınavlarda gösterdikleri başarı, uluslararası raporlara
konu olmaları ve resmi evrakların ulaşılabilir olmaları gibi dört ölçüt kullanılmıştır. Buna göre; ABD (Alaska,
California, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Jersey, New
York, Ohio, Oklahoma, Texas, Virginia, Washington), Almanya, Avusturalya, Çin (Hong Kong, Shangay), Güney
Kore, İngiltere, Japonya, Portekiz, Singapur, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda ve Kanada (Ontario) araştırma kapsamına
alınmıştır. Belirlenen ülke ve eyaletlerde uygulanan öğretmen değerlendirme modelleri ve sistemlerine ilişkin
dokümanların analizinde, kuramsal çerçevenin temel boyutlarının önceden oluşturulmuş olması nedeniyle
tümdengelimsel içerik analizi yaklaşımı tercih edilmiştir. Alanyazın taraması ve uzman görüşleri aracılığıyla
kategorizasyon matrisi geliştirilmiştir. Kategorilerin belirlenmesinin ardından analiz birimleri belirlenmiştir. Bu
aşamada her bir kategori altında yer alması muhtemel sözcükler belirlenerek kodlama yapılmıştır. Araştırmada
elde edilen verilere göre çoğu ülke ve eyalette öğretmen değerlendirmenin, öğretmenlerin mesleki gelişimini
desteklemek, sözleşme yenilemek, kariyer ilerlemelerini desteklemek ve performanslarını artırmak gibi amaçlar
doğrultusunda yapıldığı görülmektedir. Ülke ve eyaletlerin genelinde öğretmen değerlendirme yılda bir kez
yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinde genellikle eğitim bakanlıkları sorumluluğu üstlenirken çoğu ülke ve
eyaletlerde okullar da bu sorumluluğu üstlenmektedir. Bütün ülke ve eyaletlerde okul yöneticileri (Müdür ve
müdür yardımcıları) değerlendirme sürecinde etkin rol oynarken birçok ülke ve eyalette öğretmenin kendisi
ve akran öğretmenler de süreçte etkin görev almaktadırlar. Değerlendirme sürecinde verilerin toplanması
amacıyla çoğunlukla gözlem, görüşme ve öz değerlendirme başvurulmakta, bunların yanında ürün dosyası
da göz önünde bulundurulabilmektedir. Çoğu ülke ve eyalette elde edilen sonuçlara bağlı olarak öğretmenler
eğitimlere gönderilmekte, terfi ettirilmekte, ödüllendirilmekte ve öğretmenlerin göreve devam etmelerine ilişkin
karar alınmaktadır. Ülke ve eyaletlerin neredeyse tamamında birbirine benzer değerlendirme alanları üzerinden
değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Elde edilen bulgular göstermektedir ki öğretmen değerlendirme birçok
ülke ve eyalette genellikle benzer amaçlar doğrultusunda ve benzer şekillerde yürütülmektedir. Bu doğrultuda
öğretmen değerlendirmenin temelde mesleki gelişim ya da kariyere yönelik olduğu, değerlendirmenin yıllık
yapıldığı, sorumluluğun eğitim bakanlıkları ve okullar arasında paylaşıldığı, birden çok değerlendirici ve veri
kaynağına dayandığı, değerlendirme sonuçlarının etkin olarak uygulamalara dönüştürüldüğü söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen değerlendirme, öğretmen nitelikleri, doküman analizi
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Abstract
Teachers play an important role in reaching the goals of the state and the society in general, and the
students and the parents in particular. Therefore, they need to constantly improve themselves. While there
may be considerable improvements in certain issues in the direction of teachers’ quality of education and selfimprovement efforts in the pre-service period, serious shortcomings may be found. The most effective method
to find out these is to evaluate the teachers. Looking at the literature, it can be said that teacher evaluation
is used for different purposes. Determining whether the teacher has the desired qualifications, increasing the
quality of teaching, promoting the teacher, renewing or canceling the contract, and determining the professional
development needs of the teacher are some of the most important for these purposes. The main purpose of
this study is to determine the purpose, the frequency, the evaluators, the data sources, the sanctions and the
evaluation areas and the general tendency of the teacher evaluation worldwide. In this context, document analysis
was used to identify similar and different aspects of evaluation systems being implemented in 13 countries and
16 states. Four criteria have been used as to which countries will be included in the research, such as the fact that
countries have come to the forefront in teacher education, success in international exams, subject to international
reports, and availability of official documents. According to these criteria; Australia, Canada (Ontario), Chile,
China (Hong Kong, Shanghai), Germany, Japan, New Zealand, Portugal, Singapore, South Korea, Turkey,
United Kingdom, USA (Alaska, California, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma) have been included in the research. Deductive content
analysis approach has been preferred in the analysis of the documents related to the teacher evaluation models
and systems applied in the designated countries and provinces because the basic dimensions of the theoretical
framework have already been established. A categorization matrix was developed through literature review and
expert opinion. Following the determination of the categories, the analysis units were determined. At this stage,
probable words to be placed under each category were identified and coded. According to findings obtained in
the study, it was revealed that teacher evaluation in most countries and provinces was done in order to support
teachers’ professional development, to renew contracts, to support career advancements and to increase their
performance. Teacher assessment was carried out once a year throughout the country and the states. While the
education ministries were often responsible for the assessment process, schools in most countries and provinces
also undertook this responsibility. While principals and assistant principals played an active role in the evaluation
process in all countries and states, in many countries and states teachers themselves and peer teachers also took
active roles. During the evaluation process, observations, interviews and self-assessments were often used for
the data collection, as well as the portfolio. Depending on the results obtained in most countries and provinces,
teachers were sent to trainings, promoted, rewarded, and the decision was made that the teachers should continue
their jobs. Nearly in all of the countries and states, it was conducted evaluations on similar evaluation areas.
Findings indicated that teacher evaluation was carried out in many countries and states in similar purposes
and ways. Accordingly; it can be said that the evaluation of teachers is mainly oriented towards professional
development or career, evaluation is made yearly, responsibility is shared between education ministries and
schools, multiple evaluators and data sources are used and evaluation results are effectively applied.
Keywords: Teacher evaluation, teacher qualifications, document analysis

71

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 74
Argümantasyon Tabanlı Sınıf İçi Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Eleştirel
Düşünme Becerilerine ve Tartışmaya İsteklerine Olan Etkisi
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Özet
Bu araştırmada argümantasyon tabanlı öğretiminin İngilizce öğretmen adaylarının eleştirel düşünme
becerilerine ve tartışmaya isteklerine olan etkisi incelenmiştir. Araştırma tek gruplu deneysel desene göre
tasarlanmıştır. Araştırmacının dersine girdiği tek grup olmasından dolayı bu desen tercih edilmiştir. Deney
grubu 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi
Bölümünde öğrenim görmekte olan ve “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini alan ikinci sınıfta okuyan 22
öğretmen adayından oluşturulmuştur. Veriler nicel ve nitel olarak toplanmış, öntest ve sontest uygulaması ile nicel
veriler, yöntem değerlendirme listeleri ve argümantasyon soruları ile de nitel veriler elde edilmiştir. Araştırmada
on üç haftalık eğitim sürecinin dört haftası (haftada üç saat, toplamda on iki saat) öğretim ilke yöntemleri
anlatılmıştır. Beşinci hafta ders saatinde öğrencilere Argümantasyon nedir?, Argümantasyon modelleri nelerdir?
Argümantasyon nasıl uygulanır? Eğitim Bilimlerinde argümantasyon tabanlı öğretimin yeri ve önemi nedir?
konuları anlatılmıştır. Sonraki hafta tüm öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini ölçmek için “Kaliforniya
Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri” ve tartışmaya isteklerini ölçen “Tartışmaya Karşı İsteklilik Envanteri”
öntest olarak uygulanmıştır. Ölçekler uygulandıktan sonra öğrencilerin dört grup olması istenmiştir. İki grup
beş kişi, iki grup altı kişi olarak öğrenciler kendi aralarında grup oluşturmuştur. Gruplardan önceki haftalarda
anlatılan yirmi iki tane öğretim yöntemlerinden seçmeleri istenmiştir. Ayrıca öğrencilere sonraki haftalarda
hangi grupların uygulama yapacağı ve argümantasyon sorularının nelerden oluşacağı belirtilmiştir. Her hafta iki
grup on beş dakika yöntem uygulaması yapmış, uygulama bitince diğer gruplardan Taşpınar (2012) tarafından
yazılan “Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemler” kitabında yer alan değerlendirme listelerini beş
dakika süre içinde doldurmaları istenmiştir. Değerlendirme listelerinin geçerliliği uzman görüşlerine göre
incelenmiş olup, ilgili öğretim yönteminin kurallarına uygun bir şekilde uygulayıp uygulayamadığını gösteren bir
kontrol listesi şeklindedir. Uygulamalar ve değerlendirmeler bittikten sonra argümantasyon soruları araştırmacı
tarafından gruplara dağıtılmış ve her grup beş dakika boyunca argümantasyon sorularının cevaplarını yazılı
rapor haline getirmişlerdir. Uygulama beş hafta sürmüş ve 9’uncu hafta sonunda öğrencilere tekrar “Kaliforniya
Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri” ve “Tartışmaya Karşı İsteklilik Envanteri” son test olarak uygulanmıştır.
Araştırmanın veri analizi çalışmaları devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Argümantasyon tabanlı öğrenme, eleştirel düşünme, tartışmaya isteklilik, öğretim
yöntemleri, karma araştırma yöntemi.
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Abstract
The current study investigated the effect of argumentation-based instruction on pre-service English
teachers’ critical thinking skills and willingness for argumentation. The study was designed according to the
single-group experimental design. This design was preferred as there is only one group the researcher is teaching.
The experimental group is comprised of 22 second-year students taking the course of “Principals and Methods of
Teaching” in the Department of Foreign Languages of Gazi Education Faculty of Gazi University in the fall term
of 2016-2017 academic year. Both quantitative and qualitative data were collected; the quantitative data were
collected through the pretest and posttest applications and the quantitative data were collected by using method
evaluation lists and argumentation questions. Within the study, throughout the first four weeks of the thirteenweek instructional period (four hours a week and totally 12 hours) the principles and methods of teaching were
taught. In the fifth week, the students were instructed about the topics of “What is argumentation?”, “What are the
argumentation models?”, “How is argumentation applied?”, “What is the importance and place of argumentation
in educational sciences?” The next week “The Californian Critical Thinking Tendency Scale” was administered
to all the students to evaluate their critical thinking skills and “The Inventory of Willingness for Argumentation”
was administered to measure their willingness for argumentation as pretests. After the administration of the
scales, the students were asked to divide into four groups. Two groups consisted of five students each and the
other two groups consisted of 6 students each. The groups were asked to select from among the 22 methods of
teaching taught in the previous weeks. Moreover, the students were informed about which groups would perform
applications in the following weeks and what argumentation questions would be constituted by. Then, each week
two groups performed method application for fifteen minutes and when the application was finished, the other
groups were asked to fill in the evaluation lists found in the book “Principals and Methods of Teaching from
Theory to Practice” written by Taşpınar (2012) within a five-minute time period. The validity of the evaluation
lists was examined on the basis of expert opinions and they are in the form of a check list showing whether the
relevant teaching method has been properly applied. After the applications and evaluations were completed, the
argumentation questions were distributed to the groups and each group wrote the answers to the argumentation
questions in the form of a report for five minutes. This application process lasted for five weeks and at the end
of the ninth week, “The Californian Critical Thinking Tendency Scale” and “The Inventory of Willingness for
Argumentation” were administered to the students as posttests. The data analysis is still on progress.
Keywords: Argumentation-based learning, critical thinking, willingness for argumentation, teaching
methods, mixed research method.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, TED Üniversitesi’nde yeni uygulamaya konulan ENG101 dersleri programını karar
vericilere var olan programı sonlandırma veya yenileme ile ilgili yardımcı olmak üzere okutman, öğrenci ve
yönetici görüşleri çerçevesinde programda geliştirilmesi beklenen noktaların neler olduğunu belirlemektir. Bu
amaç kapsamında oluşturulan araştırma soruları şöyledir:
1) Öğrenciler ne düzeyde dersin kazanımlarına eriştiler?
2) Dersin kazanımlarına erişmeyi etkileyen ana nedenler nelerdir?
3) Ders materyali kazanımlara erişme amacına hizmet etmekte midir?
4) Programın amaçları öğrencilerin ihtiyaçlarını ne düzeyde karşılamaktadır?
Bu değerlendirme çalışmasında Metfessel-Michael değerlendirme modeli kullanılmıştır. Bu yaklaşım,
genel olarak Tyler modelinden etkilenmiş ve o modelle değerlendirme sürecinde kullanılabilecek alternatif veri
toplama araçları (çoklu değerlendirme) önererek modeli geliştirmiştir. Çalışmada Leech ve Onwuegbuzie’nin
sınıflamasına dayanarak kısmen karma eşzamanlı eşit statülü araştırma deseni kullanılmıştır. 2016-2017 Bahar
döneminde ENG101 dersini alan 273 öğrenci (N = 290) çalışmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Bu 273
öğrenciden % 59’u (n=160) ankete yanıt vermiştir. Kayıtlı öğrencilerden (N = 250), beş öğrenci ölçüt örnekleme
yoluyla odak grup görüşmesi için seçilmiştir. Ölçüt olarak cinsiyet dengeli grup ve dersi ilk veya ikinci kez alma
durumu belirlenmiştir. Ayrıca, ENG101 derslerini yürüten dört okutman da diğer bir katılımcı grubudur. Karar
vericilerden biri olan TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu müdürü de diğer bir veri kaynağıdır. Veri toplamak
için 50 maddeden ve 5 bölümden oluşan ve Güntek tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Veri toplama
araçlarını; öğrenciler için ders değerlendirme anketi, öğrenciler için yarı yapılandırılmış odak grup görüşme
formu, okutmanlar için yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu, müdür için yarı yapılandırılmış bireysel
görüşme formu oluşturmuştur. Ayrıca öğrencilerin dönem sonu notları da veri olarak kullanılmıştır. Nicel
veriler [dönem sonu notları (okuduğunu anlama, kelime, başka sözcükle açıklama ve sunum becerileri)] ve
Ders Değerlendirme Anketi betimsel olarak analiz edilmiş; görüşmeler yoluyla toplanan nitel veriler ise içerik
analizine tabi tutularak 4 tema altında toplanmış ve temalar şu şekilde isimlendirilmiştir: a)beklenenden daha
yüksek öğrenci başarısı, b)okutmanların esnekliği, c)ENG101’de problemle karşılaşmama, d)diğer paydaşların
dönütleri. Çalışmanın ana bulguları olarak; yeni uygulanan ENG101 programının amaçlarına önemli ölçüde
ulaştığı görülmüştür. Öğrencilerin çoğu, dönem sonunda geçme notu olan 65 ve üzerinde bir puan elde
etmişlerdir. Öğrenci ders değerlendirme anketi sonuçları; öğrencilerin dersin amaçlarından orta düzeyde
memnun olduklarını göstermiştir. En önemli bulgu olarak ise; öğrencilerin dersin önemini ve kendi kariyerleri
ile olan ilişkisini kavramış olmalarıdır.
Anahtar kelimeler: program değerlendirme, dil programı, ENG101 dersi, Metfessel-Michael değerlendirme
modeli, karma desen.
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the newly implemented curriculum for ENG101 course at TEDU
to help decision makers to decide whether to terminate, or renew the current program, and present to them
what points need to be developed in the program based on instructors and students’ views. In this line, research
questions are as follows:
1) To what extent have the students achieved the outcomes of the course?
2) What are main reasons influencing the achievement of the course outcomes?
3) Does the course pack serve the purpose for achieving the outcomes?
4) How well do the program objectives meet students’ needs?
Metfessel-Michael’s Evaluation model is adopted in this evaluation study. Their approach is heavily
influenced by Tylerian model and elaborates on it suggesting alternative data collection tools that might be used
in evaluation process. Moreover, based on Leech and Onwuegbuzie’s typology, a partially mixed concurrent
equal status design was followed in this evaluation study. There were 273 students (N = 290) taking ENG101
course in 2016-2017 Spring semester and they constituted the participants of the study. Out of 273, 59% (n
= 160) completed the questionnaire. Of enrolled (N = 250) students, 5 students were chosen for focus group
interview based on a gender balanced group, and taking the course either first or second time criteria. Also,
all 4 instructors implementing the curriculum of ENG101 course constituted the second group of participants.
Moreover, TEDU ELS director who is one of the decision makers was another data source. The questionnaire
consisting of 50 items under five sections developed by Güntek was used. As for the data collection tools; course
evaluation questionnaire for the students, a semi-structured focus group interview form for students, a semistructured individual interview form for instructors, a semi-structured individual interview form for the director
were utilized. Students’ final grades were also used. Quantitative data [final grades (reading comprehension,
vocabulary, paraphrasing and presentation skills)] and Course Evaluation Questionnaire for the Students were
analyzed descriptively and as for the qualitative data gathered via interviews, content analysis was utilized leading
to 4 themes identified and named as a) better student success than expected, b) instructors’ flexibility, c) No
problem raised in ENG101, and d) Feedback from other stakeholders. As for the main findings of the study; new
implemented curriculum in ENG101 has achieved its aims and objectives to a considerable extent. The majority
of students got a score of 65 which corresponds to a passing grade. Questionnaire results regarding students’
evaluation of the course outcomes showed that they are moderately happy with the objectives of the course. The
most significant result is that students recognized the importance of the course and its connection to their career.
Keywords: Program evaluation, ELS program, ENG101 course, Metfessel-Michael evaluation model, mixed
design.
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Özet
Ödev vermek genellikle öğrenci başarısını arttırmada olumlu bir uygulama olarak bilinir, fakat ödevlerin
önemi ve öğrenci başarısına olan etkisi hakkında henüz bir konsensüs oluşmamıştır. Bu çalışmanın amacı TİMSS
organizasyonunun ölçtüğü şekliyle, yüksek ve düşük performans gösteren ülkelerde ödev verme sıklığı ve öğrenci
başarısı arasındaki ilişkiyi bulmaktır. İdeal ödev verme sıklığı ve ödev verme trendi de bu çalışmanın amaçları
arasındadır. Çalışma yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak için TİMSS 2003-2015 yılları Singapur, ABD, Gana
ve Türkiye verilerini kullanarak çoklu regresyon analizini kullanmıştır.Çalışmanın bulguları göstermiştir ki,
genellikle, ödev verme sıklığı ve öğrenci başarısı arasında yüksek performans gösteren ülkelerde istatistiksel
olarak anlamlı bir bağlantı varken düşük performans gösteren ülkelerde bu ilişki yoktur. Diğer önemli bir bulgu
da seçilen bütün ülkelerdeki öğretmenler bir önceki TİMSS sınavına göre daha az sıklıkta ödev vermişlerdir.
Dolayısıyla ödev verme trendi negatif yöndedir. Seçilen ülkelerdeki ideal ödev verme sıklığı ise değişkendir.
Gana’da “derslerin bazılarında ödev verme” ideal sıklık iken Türkiye’de “derslerin yarısında”, Singapur ve ABD’de
ise “bütün derslerde” ödev vermek ideal ödev sıklığı olarak karşımıza çıkmıştır. Gelecekteki çalışmalar daha
detaylı araştırmalar yaparak ödev verme sıklığını farklı kategorideki ülkelerde derinliğine incelemelidirler. Bu
çalışmalar öğrencilerin ödevleri bitirmesi için gereken zaman, ödev çeşitleri, ödevlerin takibi ve ödevlerin diğer
yönlerini ele alarak ödev verme uygulamasının hangi yönlerinin öğrenci başarısına etki ettiğini araştırmalıdır.
Anahtar kelimeler: Ev ödevleri, TİMSS, matematik, ödev trendi, ideal ödev sıklığı
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Abstract
Homework is perceived as a beneficial strategy for increasing student learning, but there is no consensus
on its importance and relevance to student achievement. This study aimed to find the relationship between
homework frequency and student achievement in high and low-performing countries as measured by TIMSS.
The optimal frequency and trend for assigning homework also needed to be determined. This study used
TIMSS (2003-2015) data for Singapore, the United States, Ghana, and Turkey. Multiple regression analyses
were conducted to measure the relationship between homework frequency and student achievement. The study
found that there was not a significant relationship between homework frequency and student achievement in
low-performing countries, but a significant relationship was found between homework frequency and student
achievement in high-performing and low-performing countries, in general. The study found that teachers in all
of the pre-selected countries assigned less and less homework between each TIMSS exam. Therefore, the trend of
assigning homework is negative in all four selected countries. The study found that some lessons as a homework
frequency was the optimal frequency in Ghana, and homework for half the lessons was the optimal frequency
in Turkey; everyday was the optimal frequency in Singapore and the United States. Further studies can focus on
time needed to complete assignments, homework types, tracking homework, and other aspects of homework
practices in order to see what aspects of homework contribute to higher student achievement.
Keywords: Homework, TIMSS, math, assignment trend, optimal assignment frequency

77

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 79
Yabancı Dil Hazırlık Okulunda Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Modeline İlişkin Bir Eylem
Araştırması
Mary Jane Meryem Özkurkudis1, Nilay T. Bümen2
1Okutman, İzmir Ekonomi Üniversitesi, mary.ozkurkudis@ieu.edu.tr
2Prof. Dr., Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, nilay.bumen@ege.edu.tr

Özet
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi sınıf ortamlarında internet, akıllı tahta, akıllı kitap gibi teknolojileri
çoğaltmıştır. Geleneksel eğitime alternatif olarak sunulan bir öğretim modeli de ters yüz edilmiş sınıf
modelidir. Ters yüz edilmiş sınıf modelinde (flipped classroom) öğrencilere daha fazla sorumluluk verilmekte
ve dersin sunum kısmını evde seyredecekleri kısa videolarla gerçekleştirmeleri istenmektedir. Böylelikle sınıfta
alıştırmalara, etkinliklere ve en önemlisi üretmeye daha fazla zaman ayrılmaktadır. Yabancı dil eğitiminde
konuşma ve yazma becerilerine verilen önem yadsınamaz. Fakat programlardaki zaman darlığından alımlayıcı
becerilere (okuma ve dinleme) daha fazla önem verilip, yazma ve konuşma gibi üretken beceriler çoğu zaman
göz ardı edilmektedir. Ters yüz edilmiş sınıf modeliyle bu sorunlara çözüm bulmayı sağlayabilecek alternatif
bir yöntem geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bir üniversitenin yabancı diller hazırlık okulunda, yazma dersinde
dilbilgisi eğitimine programdaki yoğunluktan dolayı fazla zaman ayrılamadığı, öğrencilerin bütünleşik
beceriler dersinde işlenen dilbilgisi konularını daha fazla önemsediği ve yazma dersindeki dilbilgisi konularını
kompozisyonlarında kullanmadıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı bu kurumda bir eylem araştırması
yapılmış, katılımcıların bir grubuna ters yüz edilmiş sınıf modeli uygulanmıştır. Böylece çalışmada yabancı dil
(İngilizce) hazırlık okulundaki öğrencilerin yazma derslerinde öğrendikleri dilbilgisini, ters yüz edilmiş sınıf
modeli kullanılarak öğrendiklerinde başarılarında bir değişiklik olup olmadığı ve bu modele ilişkin öğrenci
görüşleri incelenmiştir. Öğrenciler derslerin kuramsal kısmını öğrenme yönetim sistemi üzerindeki videolarla
öğrenmişlerdir. Araştırmada eylem araştırması modeli ve veri toplama açısından ise karma yöntem kullanılmış,
öntest – sontest kontrol gruplu deneysel desen ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Eylem
araştırması yapıldığı için rastgele örnekleme yerine araştırmacının sınıfında bulunan 15 öğrenci deney grubu
olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu da bu şekilde belirlenmiş ve 15 öğrenciden oluşmuştur. Çalışmanın nitel
boyutuyla ilgili olarak yapılan görüşmelerde katılımcıların belirlenmesinde ise ölçüt örnekleme kullanılmıştır.
Veri toplama araçları olarak derecelendirilmiş puanlama anahtarı ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularından
yararlanılmıştır. Nicel bulgular üzerinde bağımsız örneklemlerde t-testi, nitel veriler üzerinde ise betimsel analiz
tekniği uygulanmıştır. Grupların öntest sonuçlarına göre birbirine denk olduğu görülmüştür. Bulgulara göre ters
yüz edilmiş sınıf modeli kullanılan deney grubu başarısının geleneksel yöntemlerle ders işlenen kontrol grubundan
anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür. Deney grubundan seçilen öğrencilerle yapılan görüşmelerde ters yüz
edilmiş sınıf modeli hakkında olumlu görüşler bildirilmiştir. Bu yöntemle yapılan eğitimin zaman kazandırdığı,
tekrara olanak sağladığı, ulaşılabilir olduğu vurgulanmış; içinde bulunduğumuz teknolojik çağda video izleyerek,
uzaktan yapılan eğitimin öğrenciler tarafından daha çok benimsendiği belirtilmiştir. Yeni araştırmalarda
bu modelin yabancı dil eğitiminde farklı becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak incelenmesinde yarar
görülmektedir. Daha yaygın olarak kullanılabilmesi için ise eğitim kurumlarının gerekli bilgiye ve teknolojik alt
yapıya sahip olması, öğretmen ve öğrencilerin ters yüz edilmiş sınıf modeli hakkında eğitilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Ters yüz edilmiş sınıf modeli, yabancı dil öğretimi, yazma becerileri
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Abstract
Based on the enhancements in information and communication technology, there has been an increase in the
use of various technologies in the classroom, such as the internet, smart boards and digital books. An instructional
model which serves as an alternative to traditional education is the flipped classroom model. With the flipped
classroom model, learner autonomy is increased and students are requested to complete the presentation stage
of the lesson at home by watching short videos. Therefore, more time is allocated to in-class practice, activities
and mainly to production. It is a widely known fact that, in foreign language education speaking and writing
skills are of utmost importance. However, due to time restraints in the curriculum, sometimes more importance
is given to receptive skills (reading and listening), and productive skills (writing and speaking) are most of the
time glossed over. Hence, the flipped classroom model was developed as an alternative method to find solutions
to this problem. In the preparatory programme of a university, it was observed that due to the heavy load in the
curriculum, the grammar in the writing lessons was not adequately dealt with and more significance was given to
the grammar in the integrated skills lessons. The students tended not to use in their essays the grammar they had
learnt in their writing lessons. Thus, an action research was carried out in this institution, and as an alternative
method the flipped classroom model was applied to a group of participants who learnt theoretical knowledge
through videos on the learning management system. The research held in the preparatory programme (English)
aimed to examine student achievement with the flipped classroom model in terms of grammar use taught in
the writing lessons. Student perceptions were also analyzed. Data was collected using the mixed method design.
The experimental design with the pretest- posttest control group and the semi-structured interview technique
were applied. Since the action research method was used, random sampling was not performed and 15 students
in the researcher’s class were identified as the experimental group. The control group was also defined in this
way and it consisted of 15 students. Criteria sampling was used to determine the participants in the interviews
regarding the qualitative dimension of the study. As data collection tools, a rubric and semi-structured interview
questions were prepared. Quantitative data was analyzed with an independent samples t-test and the descriptive
analysis technique was performed for qualitative data. It was seen that the groups were equivalent to each other
according to the pretest results. According to the findings, the achievement of the experimental group was found
significantly higher than the control group using the traditional method of education. In the interviews held
with students from the experimental group, favorable opinions were reported concerning the flipped classroom
model. Education performed using this model was considered time saving, provided opportunity for practice,
was easily accessible, and distance education through videos was well-received by students. For further research,
it is suggested that this model be examined in terms of acquisition of different skills in foreign language education.
To be more widely used, educational institutions are required to have the necessary knowledge and technological
infrastructure, and the teachers and students need to be trained.
Keywords: Flipped classroom model, foreign language education, writing skills
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Özet
Okul öncesi eğitim programları çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyerek ilkokula hazır hale gelmelerini
sağlamaktadır. Erken çocukluk dönemindeki eğitim, çocuğun ilerleyen yıllarda eğitim kademelerindeki
akademik başarısını etkilediği gibi, gelişim alanlarını da (bilişsel, sosyal, dil, psikomotor ve öz bakım) son derece
olumlu etkilemektedir. Bireyin gelişiminin büyük bir kısmı 0-6 yaşları aralığında tamamlandığından bu dönemin
üzerinde önemle durulmalıdır. Bu sebeple bütün çocukların taşıdığı özellikler göz önünde bulundurularak
eğitim programları düzenlenmelidir. Düzenlenen program da nitelikli bir değerlendirmeyle geliştirilebilir. Bu
doğrultuda çalışmada 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan gelişim alanlarıyla ilgili kazanımların
gerçekleşme düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Şırnak merkez ve ilçelerinde bağımsız
anaokulları ve ilkokulların bünyesinde açılan anasınıflarında görev yapmakta olan 41 okul öncesi ile ilkokulların
birinci sınıflarında görev yapan 65 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır.
Görüşme formlarıyla elde edilen bilgiler, araştırmacı tarafından kodlanarak alt temalar oluşturulmuştur. Daha
sonra, oluşturulan temalar düzenlenerek bazı bulgular elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular,
yüzde ve frekans değerleri göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde
Okul öncesi öğretmenlerinin programdaki kazanımları ve klavuz kitabındaki etkinlikleri yeterli buldukları
görülmüştür. Bunun yanında sınıf öğretmenleri çocukların, kazanımların büyük bir kısmını gerçekleştirdiklerini
belirtmiş ve bazı alanların da desteklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim programı, gelişim alanları, kazanım.
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Abstract
Pre-school programs ensure that children are prepared for the primary school by influencing their
development positively. Education in early childhood has an impact on the children’s academic success in
the future years and has an extremely positive effect on their development areas (cognitive, social, language,
psychomotor and self care). As the major part of the individual’s development is completed between the ages of
0-6, an emphasis should be laid on this period. Therefore education programs should be organized by taking into
account the characteristics that all children possess. The program which is arranged may be developed through a
qualified assessment. In this respect, the aim of the study has been to determine the levels of achievement related
to the development areas stated in the pre-school education program of 2013. The sampling of the research
consists of 41 pre-school teachers serving in the independent preschools and kindergartens opened within the
structure of primary schools and 65 classroom teachers who are employed in the first classes of the primary
schools in central Şırnak and its districts. The descriptive method was used in the research. Information obtained
through interview forms have been coded by researchers and sub themes were formed. Later on the themes
which have been created were arranged and certain findings were made and interpreted. The findings which have
been obtained were analyzed by taking into account the percentage and frequency values. When the obtained
results have been examined, preschool teachers were found to consider as sufficient the achievements of the
program and the activities in the guidebook. Furthermore primary school teachers have indicated that children
have completed most of their achievements and that certain areas need to be supported as well.
Key words: Pre-school education, pre-school education curriculum, developmental areas, acquisition.
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Özet
Eğitim sistemlerinde program değerlendirme çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Var olan programların
çeşitli boyutlarda ve paydaşların görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi yeni hazırlanacak programlar için
önemli bir veri kaynağıdır. Bununla birlikte eğitim fakültesi lisans programlarının değerlendirilmesi değişen
çağa ayak uydurabilecek niteliklere sahip öğretmenleri yetiştirebilme konusunda katkı sağlayacak bir faktördür.
Öğretmenlik mesleğinde sınıf öğretmenliği önemli bir yere sahiptir. Toplumun gerek duyduğu nitelikte bireylerin
yetiştirilmesinde sınıf öğretmenlerinin etkisi büyüktür. Sınıf öğretmenlerin istenilen bireyleri yetiştirebilmeleri
için gerekli yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu yeterlikler lisans programların niteliği ile doğrudan
ilişkili görülmektedir. Dolayısıyla sınıf öğretmenliği lisans programlarının toplumun geleceği için önemli bir yere
sahip olduğu ve bu konuda değerlendirme çalışmalarının yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın
temel amacı sınıf öğretmenliği lisans programını öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda bağlam, girdi,
süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirmektir. Araştırmada betimsel tarama modeli esas alınmıştır. Araştırma
2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim
Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı son sınıfta öğrenim görmekte olan altmış öğretmen adayının katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde “Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme
Ölçeği (SÖLPDÖ)” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin
analizinde frekans, yüzde, ortalama, normallik testleri, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi
kullanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği lisans
programının bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına ilişkin maddelere verdikleri yanıtların orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuca göre öğretmen adaylarının sınıf öğretmenliği lisans programını orta düzeyde yeterli
gördükleri söylenebilir. Bununla birlikte sınıf öğretmenliği lisans programına ilişkin görüşlerin tüm boyutlarda
lise türü ve bölümden memnuniyet düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna
ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenliği lisans programına ilişkin görüşlerin sadece bağlam alt boyutu için cinsiyet ve genel
not ortalaması değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmadan
elde edilen sonuçlara göre mevcut sınıf öğretmenliği lisans programlarının öğretmen görüşlerine göre çok
yeterli görülmemektedir. Bu bağlamda yapılacak program geliştirme çalışmalarında öğretmen adaylarının
ve diğer paydaşların görüşlerinin ve beklentilerinin belirlenmesi ve daha nitelikli bir program hazırlanması
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, CIPP Modeli, Program Değerlendirme
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Abstract
Program evaluation studies in educational systems have an important place. Assessing existing programs in
various dimensions and in the view of stakeholders is an important source of data for new programs. However, the
evaluation of undergraduate education faculty programs is a contributing factor to the training of teachers who
have the qualities to meet the changing age. Classroom teaching has an important place in the teaching profession.
The influence of class teachers is great in educating individuals in the quality that society needs. Classroom teachers
need to have the necessary competencies to train the desired individuals. These qualifications are seen directly
related to the quality of undergraduate programs. Therefore, it is thought that the undergraduate programs of
classroom teacher have an important place for the future of the society and the evaluation studies should be done
in this respect. The main purpose of present study is to evaluate the classroom teaching undergraduate program
in accordance with the preservice teachers’ opinions using context, input, process, product (CIPP) model. In the
research, descriptive scanning model was used in the study. The research was carried out in the spring term of
2016-2017 academic year with the participation of sixty teacher candidates who are studyi.ng in the last grade of
Muğla Sıtkı Koçman University Education Faculty Basic Education Department Class Education Department.
“Classroom Teaching Undergraduate Program Evaluation Scale (CTUPES)” was used to obtain the research data.
The obtained data were analyzed with SPSS 22.0 package program. In the data analysis, frequency, percentage,
mean, normality tests, independent groups t-test and one way ANOVA were used. According to the findings of the
data analysis, it was determined that the responses of the preservice teachers to the subjects related to the context,
input, process and product dimensions of the class teacher education program were moderate. According to this
result, it can be said that they found the undergraduate program moderate enough. Besides, the opinions of the
classroom teaching undergraduate program in all dimensions did not show any statistically significant difference
according to satisfaction level from high school type and department. It was determined that the opinions about
the classroom teaching undergraduate program showed statistically significant differences only for the context
sub-dimension according to the gender and general grade average. According to the results obtained from the
research, it is not seen enough according to the teachers’ views of current classroom teaching undergraduate
program. In this context, it is proposed that in the program development studies, opinions of the preservice
teachers and other stakeholders should be determined and a more qualified program should be prepared.
Keywords: Classroom Teaching Undergraduate Program, CIPP Model, Program Evaluation
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Özet
Trigwell, Prosser ve Waterhouse (1999) öğretmen inanç ve yaklaşımlarının öğrencinin öğrenmesinde son
derece etkili olduğunu, öğrencinin öğrenmeye isteği arttıkça öğrendiği şeylerin sayı ve niteliğinin arttığını ve
kazanımların daha uzun ömürlü olduğunu çalışmaları ile tespit etmişlerdir. Alan yazın incelendiğinde, öğrenme
ve öğretme kuram ve yaklaşımları konusunda onlarca çalışma ve araştırma yer aldığı görülmüştür. Ancak
öğretmenlerin kendi kullandıkları öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları konusundaki farkındalık düzeyleri
konusunda yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu çalışma sınıf öğretmenlerinin
öğrenme kuramlarını sınıf ve okul ortamında uygulayıp uygulamadıklarını, uyguladıkları öğrenme kuramlarını
nasıl uyguladıkları ve bu kuramların öğrenci başarısında etkili olup olmadığını öğretmen görüşleriyle ortaya
çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma modeli altında durum çalışması
deseni temel alınmıştır. Araştırmaya eğitim fakültesi mezunu 4 erkek 6 kadın olmak üzere 10 sınıf öğretmeni
katılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda katılımcılarla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Elde edilen
görüşme kaydı iki araştırmacı tarafından birbirlerinden bağımsız olarak içerik analizi ile kodlanmış ve ortaya
çıkan kodlar üç tema altında toplanmıştır: Kuramlara ilişkin genel görüşler, kuramların öğrenilme biçimi ve
öğretim sürecinde kuramların uygulanması. Kuramlara ilişkin genel görüşler temasına yönelik, katılımcılara
en çok faydalandıkları öğrenme kuramı sorulduğunda katılımcılar lisans eğitiminde öğrendikleri kuramları
uyguladıklarını ifade etmiştir. Kuramların öğrenilme biçimi temasında öğretmenlik uygulaması dersinde
kuramlardan yararlanıp yararlanmadıkları sorulduğunda katılımcıların bir kısmı bu ders kapsamında herhangi
bir uygulama yapmadıklarını, genelde staj öğretmenlerini gözlemlediklerini yahut bir dönem içinde sadece bir
kez uygulama yaptıklarını belirtmiştir. Katılımcıların yarısı kuramları kavramlarla öğrendiğini ifade ederken
uygulama ve örnek olaylar üzerinden öğrendiklerini belirtenler de olmuştur. Öğretim sürecinde kuramların
uygulanması temasına yönelik ise, katılımcılar sınıfların heterojen olmasından, öğrencilerin hazırbulunuşluk
düzeylerinin farklı olmasından ve öğretim programı yetiştirme kaygısından dolayı her derste öğrenci merkezli
kuramları uygulayamadıklarını ve ana dersler dışındaki resim, müzik ve beden eğitimi gibi derslerde kuramları
nasıl uygulayacaklarını bilmediklerini belirtmiştir. Sonuç olarak, çalışmaya katılan öğretmenlerin öğrenme ve
öğretme kuramları konusunda bilgi ve fikir sahibi oldukları ve derslerinde bu kuramları uyguladıkları yargısına
varılmıştır. Ayrıca, sıradan öğretim etkinliklerinden uzaklaşmak amacıyla sınıf düzeyi, dersin içeriği, fiziki eğitim
ortamı, mevcut eğitim ve öğretim araçları, ilgili dersin kazanımları ve öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri
gibi durumları göz önüne alarak öğretmenlerin kullandıkları kuram, yöntem ve teknikleri çeşitlendirdikleri
sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra, katılımcılar arasında, bir kuram ya da yaklaşımın öğretim etkinliklerinde
tek başına etki sağlayamayacağı, daha etkili öğretim sağlamak amacıyla öğretim etkinliklerinin çeşitlendirilmesi
gerektiği görüşü hâkimdir. Araştırma sonuçları ışığında, öğretmenlerin kuramları uygularken zümreleriyle
işbirliği yapması ve heterojen sınıflarda kuramları uygulamaya dönük çalıştayların ve hizmet içi eğitimlerin
düzenlenmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Öğrenme ve öğretim kuramları, sınıf öğretmenleri, odak grup görüşmesi
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Abstract
Trigwell, Prosser, and Waterhouse (1999) claimed that teachers’ beliefs and approaches are highly effective
in student learning; quantity and quality of the things that students have learnt increase as students’ desire to
learn increases, and learning outcomes are longer lasting. When looking through the literature, there are many
studies on teaching and learning theories (TLT). However, researchers could not find any studies investigating
primary teachers’ use of TLT. Thus, it is aimed to find out whether -and if, how-primary teachers make use of TLT
in their classes and whether those theories are effective in student learning. The study adopted case study research
method. The participants of the study were 4 male and 6 female primary teachers. In line with the aim of the
study, a focus group interview was employed. Content analysis of the interview was analysed by two researchers
independently and three themes emerged from the analysis from the interview data which are common ideas
about TLT, how TLT were learnt, and using TLT in teaching process. As to the theme of common ideas about
TLT, the participants told that they mostly made use of TLT which they learnt in their undergraduate education.
As for the theme of how TLT were learnt, when the participants were asked whether they made use of TLT in
their teaching practice course, they told that they did not do anything in this course, they usually observed the
teacher and they did micro-teaching just once in a term. Half of the participants stated that they learnt TLT with
conceptions while others expressed that they learnt TLT by practising and with case studies. As to the theme
of using TLT in teaching process, the participants indicated that there were difficulties in applying TLT such as
heterogeneous classrooms, different readiness levels of the students, and anxiety for completing the curriculum.
They also indicated that they did not know how to apply TLT in art, music and physical education classes. Overall,
it is concluded that the participants know about TLT and they apply different TLT, methods and techniques to
move away from traditional teaching methods taking the levels of the students, content of the course, physical
environment, available teaching materials, goals and aims of the course, and readiness levels of the students into
consideration. Participants are also in the opinion that just one teaching or learning theory or approach will not
be effective on its own, thus it is important to diversify teaching methods to make teaching more effective. In the
light of the results of the study, it is recommended that teachers collaborate with their colleagues, and workshops
or in-service training courses on applying TLT in heterogeneous classrooms be organized.
Key words: Teaching and learning theories, primary teachers, focus group interview
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Özet
Eğitim sürecinde okulların önemli bir yeri vardır. Okullarda pek çok unsur gibi, öğretmen ve veli de önemli
bir yer tutmaktadır. Öğretmenlerden beklenen özellikler arasında, veli ile etkili iletişim kurarak kaliteli bir eğitim
sürecinin ortaya çıkmasını yada gelişmesini sağlamaktır. Veli toplantıları genel olarak; okul başarısına ilişkin
öğrenci verileri, okul programları, okul genelinde ve öğrenciler tarafından yürütülen projeler, eğitim ve okula
ilişkin genel beklentiler, öğrenci davranışlarına ilişkin beklentiler, öğrenci başarısını artırma yolları, okulun
velilerden beklentileri, evde uygun çalışma ortamlarının hazırlanmasına dönük öneriler gibi pek çok konuyu
içermektedir (Şişman ve Turan, 2015). Öğretmenin aile ile işbirliğinde olması, çocuğu daha kolay tanımasına ve
anlamasına yardımcı olabilir. Ailedeki disiplin anlayışını, aile üyelerinin eğitimini, aile bireylerinin birbirleriyle
olan ilişkilerini, çocu¬ğa karşı davranışlarını bilmek öğretmen için önem¬li ipuçlarıdır. Veliler öğretmenlerle olan
iletişimleri sayesinde öğrencilerini daha iyi tanıyabilir, ihtiyaç ve beklentileri ile daha yakından ilgilenebilirler.
Öğret-menler de, ailelerden aldıkları bilgiler doğrultusunda öğrencilerinin gelişimlerine daha anlamlı katkıda
bu¬lunabilirler(Oğuz, 2008, s.140). Bu konuda yapılan bazı araştırmalarda (örnek: Sünbül ve Yavuz, 2004; Kanbur,
2009; Coşkun, 2010) veli ve öğretmene ilişkin çeşitli boyutlarda çalışmalar yapıldığı ve önemli bazı sonuçlara
ulaşıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmen veli iletişimini kurma yollarından biri olan veli
toplantılarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin algı ve görüşlerini betimlemektir. Betimsel nitelikte tasarlanan bu
araştırmanın katılıcımları Ankara’da MEB’na bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan ve çalılşmaya katılmaya
gönüllük gösteren 20 sınıf öğretmenidir. Belirlenen araştırma sorularına cevap bulmak amacı ile araştırmacı açık
uçlu soruların bulunduğu bir anket hazırlamıştır. Hazırlanan ankette: 1.Veli toplantılarına yönelik olumlu ve
varsa olumsuz düşünceleriniz nelerdir? 2. Veli toplantılarına ilişkin beklenti ve önerileriniz nelerdir? Hazırlanan
anket ile elde edilecek bulguların araştırmanın gelişen sürecinde hazırlanacak yeni veri toplama araçları için bir
temel oluşturması tasarlanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
analiz sürecinde iki araştırmacı sorular üzerinde ayrı ayrı analiz gerçekleştirmiş, daha sonra bu analiz sonuçları
karşılaştırılmış, uzlaşı sağlanana kadar iki araştırmacı çalışmayı sürdürmüştür. Analiz sonuçları öğretmenlerin
veli toplantılarına ilişkin oldukça önemli vurgular yaptıkları gözlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler genel
olarak veli toplantıları konusunda; aileyi tanıma,çocuğu ailesinin gözünden tanıma, veli ile iletişimin güçlenmesi,
velilerin okulun işleyişi hakkında bilgilenmesi, öğrencilerin daha etkin izlenmesi, velilerle alınan ortak kararların
uygulamada daha kolay gerçekleşemesi, velilerin öğrencilere nasıl çalışacakları konusunda yardımcı olmada
bilgilenmesi, öğrencileri daha iyi tanıma gibi çeşitli boyutlarda önemli katkılar sağladığını belirtirken; velilerin
genellikle çocukları ile ilgili olumlu şeyler duymak istemeleri, veli toplantısında dinlenilenlerin uygulamada
gerçekleşmemesi, katılımın az olması, velilerin toplantılarda fazla fikir vermemesi,toplantıyı erken terk etmeleri
gibi boyutlar açısından ise bazı problemli durumların da görülebildiğini belirtmişlerdir. Bu araştırmanın
sonuçlarının, okullarda veli toplantılarına dikkat çekmesi, özellikle bu konunun önemli bir boyutu olan öğretmen
görüşlerinin belirlenmesi ve konuya yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde ve yapılacak yeni düzenlemelerin
oluşturulmasında öneriler geliştirmesi açısından önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Veli toplantısı, sınıf öğretmeni, nitel araştırma.
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Abstract
Schools have an important place in the education process. Like many elements in schools, teachers and
parents also have an important place. Among the features expected from the teachers is to communicate
effectively with the parents so that a quality education process can develop. Parent meetings in general includes
many issues such as; student database on.School achievement, school programs, projects carried out by the
school and students, general expectations about education and school, expectations about student behaviors,
ways to improve student achievement, expectations from school parents, suggestions for the preparation of
appropriate work environments at home (Şiçman and Turan, 2015). The fact that the teacher is cooperating with
the family can help teacher to know students and their characteristics more easily. It is important for the teacher
to know the discipline factor in the family, the education of the family members, the relations of the family
members with each other and their behaviors towards the child.Teachers can better understand students needs
and expectations through a good comminication with parents.Teachers can also make a meaningful contribution
to the development of their students in line with the information they receive from their families (Oğuz, 2008,
p. 140). Some researches on this subject (eg Sünbül and Yavuz, 2004; Kanbur, 2009; Coşkun, 2010) show that
there have been some studies about parents and teachers in different aspects which highlight some important
results. The main purpose of this study is to reveal what the perceptions and opinions of primary teachers on
teacher-parent meeting? The participants of thisdescriptive research were 20 primary teachers who are working
in state schools in Ankara and they were all volunteered to participate the research. In order to find answers to
the specified research questions, the researcher prepared a questionnaire with open-ended questions as follows:
1.What are your positive and negative thoughtson teacher-parent meeting? 2. What are your expectations and
suggestions about parent-teacher meetings? It is also planned in the study that the findings based on open –ended
questions will be used as the first phase of preparing questionnaire and interview questions of the study. C ontent
analysis was performed on the obtained data in the study. In the analysis process of the research, two researchers
conducted separate analyzes on the questions, then these analysis results were compared. The participants of the
study reported that teacher-parent meetings provides many useful points for teachers. According to the teachers,
to strengthen communication with the parents, to inform the parents about the school programs, to monitor
the students more effectively, to help the parents to work with the students are some positive aspects in teacherparent meetings while lack of participation in the parents-teacher meeting and some other points are negative
aspects in these meetings. The results of this study can be considered as important since it highlights teachers’
viewpoints about teacher-parent meetings. The findings can be used in order to determine the needs in this issue
and develop some recommendations for future studies.
Keywords: Teacher-parent meeting, primary teacher, qualitative research.
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Özet
Okuma, bireylerin ulaştıkları çeşitli kaynaklardaki bilgileri, kendi yaşadıklarıyla karşılaştırmasına
olanak sağlamaktadır. Bir beceri olarak değerlendirilen okuma ile bireyler, öğrendiklerini anlamlandırarak
yorumlayabilmektedirler. Anlama, okunan bir metnin okuyucuya iletmek istediği düşünceyi almak,
kavrayabilmektir. Yorumlama ise okunan metnin iletmek istediği düşünceyi, okunulan metindeki ifadelere
bağlı kalmadan, okuyucunun kendi düşünce ve birikimine bağlı olarak yeniden kendi cümleleriyle ifade
edebilme yeteneğidir. Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, bireylerin farklı düşünme becerilerini de
geliştirmektedir. Okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi ile öğrencilerin kendilerini
ifade etme gücünü arttırdığı ve dolayısıyla akademik başarılarına da olumlu etki ettiği düşünülmektedir. Bu
bağlamda bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri ile
ilgili öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği
ile gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017
eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Kocaeli ili merkez ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda görev yapan
20 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerden 13’ü branş öğretmeni, 7’si sınıf öğretmenidir. Araştırmacılar
tarafından ilgili alanyazın taraması ile hazırlanan ve uzman görüşleri ile düzenlenen görüşme formunda yedi
açık uçlu soru bulunmaktadır. Öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler
betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar: 1- Öğretmenlerin neredeyse tamamı
öğrencilerin okuduklarını anlama ve yorumlama becerilerinin yetersiz olduğu görüşündedir. 2- Öğretmenlerin
çoğunluğu, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini tespit etmek için soru-cevap tekniğini
kullandıklarını ifade etmiştir. 3- Öğretmenlerin tamamı, öğrencilerin uzun paragrafları okumada isteksiz
oldukları ve güçlük yaşadıkları görüşündedir. 4- Öğretmenlerin çoğunluğu, öğrencilerin yeterli düzeyde kitap
okuma alışkanlığı olmadığı için okuduğunu anlama ve yorumlamada güçlük çektiklerini ifade etmiştir. 5Öğretmenlerin neredeyse tamamının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek
için etkinlikler yaptıkları ve yapılan etkinler içerisinde en çok kendi derslerinde okuma saati düzenledikleri
belirlenmiştir. 6- Öğretmenlerin çoğunluğu tarafından öğrencilerde okuduğunu anlama ve yorumlama
becerilerinin geliştirilmesi için, öğrencilerin okumaktan zevk aldıkları ve her derse uygun ilgi çekici konularda
okuma etkinliklerinin yapılması önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Okuma, anlama, yorumlama, ilköğretim öğrencileri
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Abstract
Reading gives people opportunity to compare their experiences with the information gotten from various
sources. With reading, which is assessed as a skill, individuals can interpret what they learned. Comprehension
is getting and apprehending the opinion that a text wants to transmit. Interpretation is the ability to express the
transmitted opinion with his/her own sentences based on his/her fund of knowledge and opinions independently
from the expressions in the text. Reading, reading comprehension and interpretation also improve the skill of
thinking differently. It is considered that by improving reading comprehension and interpretation skills, students’
self –expression skill improves. Thus, this improvement affects the students’ academic achievement. In this sense,
the aim of this study is to research teachers’ views on the primary school students’ reading comprehension and
interpretation skills. In this study, interview method, which is one of the qualitative research methods, was used.
Working group was designated by purposeful sampling method. The group consists of 20 teachers, who work
in 2016-2017 second education period, from a primary school in Kocaeli central district. 13 of them are branch
teachers, 7 of them are class teachers. There are 7 open-ended questions in interview form. This form was prepared
by scanning the related literature and designated by expert opinions. Obtained datum by interviewing with the
teachers face to face is analyzed by descriptive analysis method. The conclusions of the study: 1- Almost all of the
teachers find the students’ reading comprehension and interpretation skill inadequate. 2- Most of the teachers
expressed that they use question and answer technique to determine the students’ reading comprehension
and interpretation skills. 3- All of the teachers have the same opinion that students are reluctant to read long
paragraphs and have difficulty while reading them. 4- Most of the teachers expressed that students have difficulty
on reading comprehension and interpretation because of lack of reading habit. 5- It was detected that almost all
of the teachers conduct a series of activities to improve students’ reading comprehension and interpretation and
the most popular activity is reading time. 6-Most of the teachers suggested that to improve students’ reading
comprehension and interpretation skills, reading activities should be done and the subjects should be suitable for
all the lessons, interesting and enjoyable for students.
Keywords: Reading, comprehension, interpretation, primary education students
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Özet
Eleştirel düşünme ilkokul öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler arasında
yer almaktadır. Programda ayrıca eleştirel düşünmeyi geliştirici öğrenme etkinliklerine ve yöntem tekniklere
de yer verilmektedir. Burada önemli olan nokta da bu yöntem ve tekniklerin öğretmenler tarafından ne ölçüde
uygulandığının belirlenmesidir. Bu çerçevede araştırmada öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini geliştirmek
için önerilen yöntem ve tekniklerin sınıf öğretmenleri tarafından kullanma sıklıklarının belirlenmesi ve cinsiyet,
mesleki kıdem, sınıf mevcudu ve hizmet içi eğitim alma durumu olarak tanımlanan değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, betimsel nitelikte olup genel
tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini 2016-2017 Öğretim Yılında, Gaziantep
il merkezinde görev yapan 1550 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu evrenden seçkisiz örnekleme yöntemiyle
belirlenen 19 ilkokuldan 618 sınıf öğretmeni örnekleme alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünmeyi Geliştiren Yöntem ve Teknikleri Kullanma Sıklığı Anketi
kullanılmıştır. Ankette öğretmenlerin, eleştirel düşünmeyi geliştiren yöntem ve teknikleri kullanma sıklığını
belirlemek amacı ile 18 madde yer almaktadır. Anket üçlü likert tipi derecelendirme (3) “her zaman”, (2) “ara
sıra” ve (1) “hiçbir zaman” şeklinde düzenlenmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği uygulanmış;
yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf
öğretmenlerin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştiren yöntemlerden Problem Çözme Yöntemini
en sık,Araştırma İnceleme Yöntemini ise en seyrek kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler tarafından
eleştirel düşünme becerisini geliştiren tekniklerden en sık kullanılan tekniğin “Soru- Cevap”, en seyrek kullanılan
tekniğin ise“Altı Şapka Düşünme Tekniği” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bir başka sonucu da hem kadın
hem de erkek öğretmenlerin en sık kullandıkları tekniğin soru cevap, hem deneyimli hem de göreve yeni başlayan
öğretmenlerin en seyrek kullandığı yöntemin örnek olay olduğudur. Sınıf mevcuduna göre ise en sık ve en seyrek
kullanılan yöntem ve teknikler çeşitlilik göstermektedir. Mevcudu çok kalabalık olan sınıflarda en sık kullanılan
yöntem anlatım iken, bu yöntem mevcudu en az olan sınıflarda en seyrek kullanılan yöntem olarak belirlenmiştir.
Araştırmada mevcudu en az sınıflarda sıklıkla kullanılan yöntemlerin mevcudu çok kalabalık olan sınıflarda en
seyrek kullanılan yöntemler olduğu, münazara tekniğinin ise kalabalık sınıflarda hiç kullanılmayan bir teknik
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mevcudu az olan sınıflarda sık kullanılan yöntem ve teknikler çeşitlilik gösterirken,
mevcudu kalabalık olan sınıflar yöntem ve teknik kullanımı çeşitliliğine gidilmediği dikkat çekmektedir. Bu
durum sınıf mevcudunun bu yöntem ve tekniklerin uygulanmasında önemli bir etken olduğunu göstermektedir.
Araştırmada ayrıca öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin hizmet içi eğitim alan öğretmenlerle almayan
öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanım çeşitliliğinin benzerlik gösterdiği dikkat çekmektedir.
Her iki grupta da altı şapka, gözlem, konuşma halkası en yüksek yüzdeyle kullanmamaktadır. Araştırmada sınıf
öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi geliştiren öğretim yöntem ve teknikleri kullanma sıklıkları incelenmiştir,
diğer çalışmalarda farklı branşlar için benzer bir çalışma yapılabilir. Öğretmenlerle görüşmeler yapılarak bazı
yöntem ve tekniklerin neden tercih edilmediği veya kullanım sıklıklarının neden farklılaştığı irdelenebilir. Temel
Eğitim Öğretim Programlarına ilişkin güncelleme çalışmalarının yürütüldüğü bu süreçte eleştirel düşünmeyi
geliştiren yöntem ve tekniklerin etkin kullanımına ilişkin önlemler alınmasına katkı sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf içi uygulamalar
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Techniques that Improve Critical Thinking
Gözde Topçu1, Melike Özyurt1
1Mastery Degree Student, Gaziantep University, gozdebastopcu@gmail.com
2Asst. Prof., Gaziantep University, melikeozyurt@gantep.edu.tr

Critical thinking is one of the targeted skills to be gained by students in elementary school education
programs. The program also includes activities and methodologies for improving critical thinking skills. What
is important here is to determine the extent to which these methods and techniques areappliedbyteachers.
In this frame the aim of this research is to investigate the elementary school teachers’ frequency of usage of
methods and techniques suggested to enhance students’ critical thinking skills in terms of the variables defined
as gender, length of service, class size and participation in in-service training. The research is of descriptive
quality and was conducted on the basis of general survey model. The universe of the study is comprised of 1.550
elementary school teachers serving in the center of the Gaziantep province in the 2016-2017 Academic Year. Of
this universe, 618 elementary school teachers from 19 primary schools selected randomly were included in the
study. The Frequency of Usage of Methods and Techniques that Improve Critical Thinking Survey, developed by
the researchers was used as the data collection tool. There are 18 items in the survey to determine how frequently
teachers make use of methods and techniques improving critical thinking. The survey is of 3-likert type; that
is, (3) “always”, (2) “sometimes” and (1) never. Descriptive analysis technique was used in the data analysis
and percentage, frequency, mean and standard deviation results were benefited in thestudy. According to the
results of the study, it has been determined that elementary school teachers use Problem Solving Method most
frequently and Research-Analysis Method least frequently. Also, the technique used most frequently to improve
critical thinking skill is “Question-Answer” and the least frequently used one is “Six Hats Thinking Technique”.
Another result of the study is that the techniques used most by both female and male teachers is question-answer
and method used least frequently by both experienced and novice teachers is case study. The most and least
frequently used methods and techniques vary in terms of the class size. The most frequently used method in the
most crowded classrooms is direct instruction, whereas this method is the least frequently used one in classes
with the lowest number of students and the debate technique is never used in crowded classrooms. Additionally,
while methods and techniques used in the classes with lower number of students vary, teachers tend not to vary
their methods and techniques in crowded classrooms, which shows that class size is a significant factor in the
implementation of the methods and techniques that develop critical thinking. It is also noteworthy that the use of
teaching methods and techniques of teachers who did not receive in-service training related to teaching methods
and techniques was similar with teachers who receive this training. Both groupsdon’t apply six hats, observation,
speech ring techniqueswithhighestpercentage.
Key Words: Critical Thinking, Teaching methods and techniques, in-class practices
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Özet
Eğitim öğretimin niteliğinin arttırılabilmesi için farklı öğretim modelleri denenmektedir. Bu modellerden
biri de basamaklı öğretim modelidir. Basamaklı öğretim, ‘her bireyin farklı yollarla öğrendiği ve üst düzey düşünme
becerilerini kazanmada, bireysel sorumluluklar aldığı öğretimi düzenleme yolu’ olarak ifade edilmektedir.
Basamaklı öğretim modeli, öğrencilerin kendi istekleri ve ilgileri doğrultusunda seçtikleri etkinliklerle derslerin
kolaydan zora doğru aşamalı olarak ele alındığı bir öğretim modelidir. Bireysel farklılıkların dikkate alındığı bu
modelde öğrencilerin kendilerine olan özgüvenleri gelişmekte ve kendi kendilerine karar verebilmektedirler. Bu
araştırmanın amacı, basamaklı öğretim modelinin matematik dersinde öğrencilerin öz düzenleme becerilerine
etkisini ve basamaklı öğretim modeline ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır: - Deney grubunun ön test – son test öz düzenleme beceri puan ortalamaları anlamlı
ölçüde artmakta mıdır? - Kontrol grubunun ön test – son test öz düzenleme beceri puan ortalamaları anlamlı
ölçüde artmakta mıdır? - Deney ve kontrol gruplarının son test öz düzenleme beceri puanları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır? - Deney grubunun basamaklı öğretim modeline ilişkin görüşleri nelerdir? Araştırmada
nicel ve nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırma nicel olarak deneysel desenlerden “öntest –
sontest kontrol gruplu desen” ile yürütülmüştür. Nitel olarak durum çalışması deseni esas alınmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu 22’si deney, 22’si kontrol grubunda olmak üzere 44 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Deney
grubunda dersler basamaklı öğretim modeline uygun olarak; kontrol grubunda ise mevcut öğretim programına
göre işlenmiştir. Deneysel işlem toplam altı hafta sürmüştür. Veri toplama aracı olarak Arslan ve Gelişli (2015)
tarafından geliştirilen algılanan öz düzenleme ölçeği ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre deney ve kontrol
gruplarının son test öz düzenleme becerileri genel ortalamasının deney grubu lehine arttığı görülmüştür. Fakat
bu durum anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Hem deney grubu ön test - son test öz düzenleme puanlarında
hem de kontrol grubu ön test - son test öz düzenleme puanlarında son test lehine artışlar olsa da bu artışlar
anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Öğrencilerin basamaklı öğretim modeline ilişkin görüşleri genelde olumlu
yöndedir. Öğrenciler, basamaklı öğretim modelinin konuları öğrenmede katkı sağladığı, dersin daha eğlenceli
geçtiğini, istekleri doğrultusunda etkinlikler yaptıkları için daha iyi öğrendikleri ve özgüvenlerinin geliştiğini
belirtmişlerdir. Basamaklı öğretim modelinin çeşitli ders ve konuların öğretimindeki etkisine yönelik deneysel
çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Basamaklı öğretim modeli, öz düzenleme, matematik dersi, öğrenci görüşleri
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Abstract
Different teaching models are used to increase the quality of education. One of these models is layered
curriculum model. Layered curriculum is defined as “the organization of learning in a way in which each individual
learns through different paths and takes responsibility in equipping themselves with high-order thinking skills”.
Layered curriculum model is a teaching model in which the course is structured from easy to difficult with the
activities students choose themselves based on their interests. In this model, in which individual differences are
taken into account, students’ self-esteem improves and they can decide themselves. The purpose of this study is
to examine the impact of layered curriculum approach on students’ self-regulation skills in mathematics classes
and to identify student opinions on layered curriculum model. Based on this purpose, the research questions
guiding the current study are: -Do the pre-test-post-test self-regulation skill mean scores of the experimental
group increase significantly? -Do the pre-test-post-test self-regulation skill mean scores of the control group
increase significantly? -Is there a statistically significant difference between the post-test self-regulation skill
scores of experimental and control groups? -What are the opinions of experimental group students on layered
curriculum? Both qualitative and quantitative research methods are used in the study. In the quantitative part of
the study, “pretest-posttest control group” design was used and in the qualitative part, case study design was used.
The study group was 44 secondary school students, of whom 22 were in the experimental group and 22 of them
were in control group. In the experimental group, the courses were taught using layered curriculum model; whilst
in control group existing curriculum was used. Experiment lasted for 6 weeks. The data collection tools used in
the study were Perceived Self-Regulation Scale developed by Arslan and Gelişli (2015) and a semi-structured
interview form. SPSS 20.0 package program was used in the analysis of the collected data. The findings indicate
that the post-test self-regulation skill mean scores of experimental and control groups increased in favour of
experimental group. However, this difference was not significant. Although there was an increase in posttest scores of both experimental and control groups, these increases were not significant. In general, students’
opinions about layered curriculum are positive. Students indicated that layered curriculum helped them to learn
the subjects, made the classes fun, they learned better because they did activities they chose and their self-esteem
improved. It is believed that experimental studies examining the impact of layered curriculum in different classes
and subjects will be useful.
Keywords: layered curriculum, self-regulation, mathematics, student opinions.
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Özet
Sosyal bilişsel kuramın temel ilkelerinden biri insanların kendi davranışlarını kontrol edebilme yeteneğine
sahip olmalarıdır. İnsanlar ne kadar çalıştıklarını, ne kadar uyku uyuyacaklarını, neleri yiyeceklerini, ne kadar
konuşacaklarını, toplumda nasıl davranacaklarını vb. pek çok davranışlarını kendileri kontrol ederler. İlk
olarak sosyal bilişsel kuramın kurucusu Albert Bandura tarafından bahsedilen öz düzenleme kapasitesi; bireyin
göstereceği davranışlarla ilgili kendi yetenek ve kapasitesinin üzerinde odaklanmıştır. Bireylerin öğrenme
ihtiyaçlarını, hissettikleri her anda kendi öğrenmelerini sağlama ve düzenleme gereksinimi, öz düzenlemeli
öğrenme kavramını ortaya çıkarmıştır. Öz düzenlemeli öğrenme, bireyin kendisini tanıma ve kendi öğrenmesini
gerçekleştirebilme noktasında kullanmayı tercih ettiği yöntem, teknik ve izlediği strateji olarak tanımlanabilir.
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin öz düzenleme becerilerine ilişkin algılarını belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
- Ortaokul 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri ne düzeydedir?
- Ortaokul 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?
- Ortaokul 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
Araştırmada 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin öz düzenleme becerilerini belirlemek amacıyla tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Bartın il merkezi 7 ve 8. sınıflarında
öğrenime devam eden 728 öğrencidir. Araştırma verilerinin toplanmasında Arslan ve Gelişli (2015) tarafından
geliştirilen algılanan öz düzenleme ölçeği kullanılmıştır. Algılanan Öz Düzenleme Ölçeği 16 maddeden ve 2
faktörlü bir yapıdan oluşmaktadır. Veriler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde toplanmıştır. Verilerin
analizinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır. Frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma
ve bağımsız gruplar t testleri yapılmıştır. 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin algılanan öz düzenlenme ölçeğinin tüm alt
boyutlarında kız öğrencilerin aritmetik ortalamalarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Buna göre kızların erkek öğrencilere göre öz düzenleme becerilerine ilişkin algılarının daha yüksek olduğu
söylenebilir. Sınıf düzeyleri arasında öz düzenleme becerileri ölçeğine verilen yanıtlar boyutunda ölçek geneli
ile açık olma ve arayış alt boyutlarında sınıf düzeyi açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Öz düzenleme
becerileri, öğrenenlerin yaşamlarının her safhasında geliştirmesi gereken kişisel becerilerdir. Bu bağlamda özdüzenleme yetilerinin öğrenilebilir ve yönlendirilebilir yetenekler olduğu düşünüldüğünde öğrencilerin öz
düzenleme becerilerinin geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim ortamlarının düzenlenmesi öğrenenlerinin bu
becerileri daha kolay bir şekilde kazanmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: ortaokul öğrencisi, öz düzenleme, beceri.
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Abstract
One of the basic principles in social cognitive theory is that human beings have the ability to control their own
behaviours. People control most of their behaviours such as how much they will work, how much they will sleep,
what they will eat, how much they will talk and how they will behave in the society etc. Self-regulation capacity
which was first coined by Albert Bandura, the founder of social cognitive theory focuses on one’s own capabilities
and capacity related to their behaviours. The need to ensure and organize one’s own learning whenever s/he feels
the need brought out the term self-regulated learning. Self-regulated learning can be defined as the methods,
techniques and strategies one prefers to use when learning something and knowing himself/herself. The purpose
of this study is to determine secondary school students’ perceptions about their self-regulation skills. The study
was guided by the following research questions:
- What is the self-regulation skills level of the 7th and 8th grade students?
- Does the self-regulation skills level of 7th and 8th grade students show a significant difference depending
on gender?
- Does the self-regulation skills level of 7th and 8th grade students show a significant difference depending
on grade level?
Survey method is used in the current study which aims to find out the self-regulation skill levels of the
7th and 8th grade students. 728 students studying at 7th and 8th grades in Bartın province during 2016-2017
academic year made up the sample of the study. Perceived Self-Regulation Scale developed by Arslan and Gelişli
(2015) was used in collecting the data. Perceived Self-Regulation Scale involves 16 items and 2 factors. The data
were collected during the second semester of 2016-2017 academic year. SPSS 20.0 was used in analysing the
collected data. Frequency, per cent, arithmetic mean, standard deviation and independent samples t-test were
conducted. In all factors of the perceived self-regulation scale, it was found that girls’ arithmetic mean scores were
higher than boys’ scores. Accordingly, it is possible to say that girls’ perception about their self-regulation skills is
higher than boys’ perceptions. In terms of grade level, there was no significant difference in overall scale and the
factors of the scale- being open and searching. Self-regulation skills are personal skills that needs to be developed
in all phases of life. In this context, considering that self-regulation skills can be learned and guided, it will be
useful to organize the learning environments in a way that will help students to improve their self-regulation
skills easily.
Keywords: Secondary school student, self-regulation, skill.
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Özet
Çağdaş eğitim politikaları, uygulamada teknolojik olanaklardan yararlanmadığı sürece, toplumsal ve bireysel
ihtiyaçlara gerektiği biçimde cevap verilebilmesi oldukça güç görünmektedir. Teknoloji kullanımı İngilizce
öğretiminin yapılış şeklini ve öğrencilerin öğrenme biçimini ciddi bir biçimde etkilemektedir. Teknolojik araçgereçlerin eğitim ortamına katılması ile dil öğrenimine duyuşsal, sosyal ve iletişimsel bir boyut kazandırmakta
ve görsel imgeler sayesinde zihindeki kalıcılığın arttırmaktadır. Dolayısıyla teknolojiden daha ziyade yabancı dil
öğretmenini teknolojiyi derslerine entegre edebilecek becerilerle donatmak gerekmektedir. Çünkü teknolojik
becerilere sahip öğretmen adayları bu becerilerini kendi dil sınıflarında daha fazla uygulama eğilimindedirler.
Bu bakımdan, İngilizce öğretmeni olarak aktif çalışmaya başlamadan önce, İngilizce öğretmeni yetiştiren
programlarda öğretmen adaylarına kendilerine meslek hayatlarında gerekli olacak teknolojik bilgi, beceri
ve donanımın kazandırılması önem arz etmektedir. Bu noktada, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(ÖTMT) dersi İngilizce öğretmeni adaylarının ileride teknolojiyi derslerinde etkin bir şekilde kullanabilmeleri
için önemli bir fırsattır. Bu çalışmanın amacı, ÖTMT dersinin, İngilizce öğretmenleri için temel eğitim olarak
adlandırılan ilkokul düzeyindeki öğretim tecrübelerine nasıl katkı sağladığını belirlemek ve öğretmenlerin
ÖTMT dersinin İngilizce öğretimine teknoloji entegrasyonuna katkılarına ilişkin ne düşündüklerini ortaya
çıkarmaktır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının teknolojik olarak daha donanımlı mezun olması noktasında neler
yapılabileceğine dair öneriler sunmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
1.

ÖTMT dersinden sonra İngilizce öğretiminde teknoloji kullanımıyla ilgili ne tür yeni öğrenmeler gerçekleşmiştir?
2. ÖTMT dersi, İngilizce öğretmenlerinin sınıf içi öğretim uygulamalarını nasıl etkilemektedir?
3. ÖTMT dersi öğretmenin İngilizce öğretiminde akıllı tahta uygulamaları kullanımına nasıl katkılar sağlamıştır?
4. ÖTMT dersi öğretmenin eğitim-öğretim etkinlikleri için materyallerini teknoloji entegrasyonu ile hazırlamasına nasıl katkı sağlamıştır?
5. ÖTMT dersi öğretmen adaylarının teknolojiyi etkili bir şekilde derslerine entegre etmede yeterli olmakta mıdır?
6. ÖTMT dersinin yapısı ve uygulanışına ilişkin İngilizce öğretmenlerinin görüş ve önerileri nelerdir?
ÖTMT dersinin temel eğitim İngilizce öğretimine teknoloji entegrasyonuna katkılarının inceleneceği
bu çalışma, nitel araştırma deseni çeşitlerinden durum çalışmasıdır. Şanlıurfa ilindeki 8 farklı okuldan 12
ilkokul İngilizce öğretmeninden oluşan çalışma grubu ile yürütülen araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılını
kapsamaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmıştır.
Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme uygulamalarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel veri
çözümleme yaklaşımlarından içerik analizi yönteminden yararlanılacaktır. İçerik analizi, birbirine benzeyen
veriyi belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmektir. Öncelikle sorulara verilen cevaplar belirli
kodlara ayrılacak ve araştırma sorusuna ne kadar farklı cevap verildiyse kod sayısı da ona göre artacaktır.
Soru içinde her tekrarlanan kod için bir “x” işareti konulmuştur. Bu kodlar bir araya getirilerek tablolaştırılıp
frekansları verilerek yorumlanacaktır. Araştırmada Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Önerilere ilişkin çalışmalar
devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi, Temel Eğitim, İngilizce Öğretimi,
Teknoloji Entegrasyonu
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Abstract
It seems quite difficult to be able to respond to social and individual needs properly as long as modern
education policies do not benefit from technological opportunities in practice. Technology use seriously affects
the way of teaching English and the learning style of students. Participation of technological tools and equipment
in educational environment has given an affective, social and communicative dimension to language learning
and persistency in mind has increased thanks to visual images. Therefore, it is necessary to equip a foreign
language teacher with skills that can integrate technology into the lessons. In that, prospective teachers with
technological skills tend to apply these skills more in their own language classes ”. In this respect, it is important
for the prospective teachers to acquire the technological knowledge, skills and equipment that will be needed
in their professional lives in programs that teach English teachers before starting to actively work as an English
teacher. At this point, Instructional Technology and Material Design (ITMD) is an important opportunity for
prospective English teachers to use technology effectively in their future courses. The aim of this study is to
determine how ITMD contributes to primary school-level teaching experiences called as ‘’Basic Education’’ for
English teachers and to find out what teachers think about its contribution to the integration of technology into
the teaching of English. Thereby, it is aimed to offer suggestions on what to do in the point where the candidate
teachers are technologically more qualified graduates. In order to achieve these goals, the following questions
will be answered:
1.
2.
3.
4.

What kind of new learning has been made about the use of technology in teaching English after ITMD?
How does the ITMD course affect the teaching practices of English teachers in the classroom?
How has the ITMD course contributed to the use of interactive boarding practices in English teaching?
How has ITMD helped the teacher prepare the materials for the educational activities with technology
integration?
5. Is ITMD course effective in integrating technology into their lessons effectively?
6. What are the opinions and recommendations of the English teachers regarding the structure and implementation of the ITMD course?
This study, which will examine the contribution of the ITMD course to the technology integration of basic
education English teaching, is a case study of qualitative research design varieties. The research carried out with
the study group consisting of 12 primary school English teachers from 8 different schools in Şanlıurfa province
covers the academic year of 2017-2018. Semi-structured interview has been used to collect research data. In the
study, analysis of data obtained from semi-structured interview applications will be applied to content analysis
method from qualitative data analysis approaches. Content analysis is to bring together similar pieces of data
within the framework of specific concepts and themes. The answers given to the questions will be assigned to
specific codes at first, and the more different the answer is given to the inquiry, the more the number of codes will
increase. An “x” sign has been placed for each repeated codein the question. These codes will be grouped together
and interpreted by giving frequencies. Studies on Findings, Discussion, Conclusions and Recommedations are
continuing.
Keywords: Instructional Technology and Material Design Course, Basic Education, English Teaching,
Technology Integration

97

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 99
Öğretmenlerin Öğretmeye Yönelik Metaforik Algıları
Seher Çetinkaya1, Menekşe Eskici2
1Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi,sbayat_cetinkaya@hotmail.com
2 Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, menekseeskici@klu.edu.tr

Özet
Öğretme uzmanlık gerektiren bir iştir. Öğretmenler öğretmeyi gerçekleştirmek için aldıkları eğitimi kişisel
özellikler ve becerileri ile harmanlayarak bir tarz oluştururlar. Öğretim sürecinin başarısı öğretim sürecinin
nasıl gerçekleştiği ile yakından ilgilidir. Öğretim sürecinin nasıl gerçekleştiği de öğretmenin belirlemiş olduğu
yöntemler, teknikler ve yaklaşımlar ile doğru orantılıdır. Öğretmenlerin öğretmek işini gerçekleştirmek için
seçtiği yollar öğretme stilleri olarak adlandırılabilir. Öğretmelerin öğretme sürecinin başarısındaki rolünün
önemi düşünüldüğü zaman öğretmenlerin öğretme stillerinin ve öğretmeye yönelik metaforik algılarının
belirlenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada da öğretmenlerin öğretmeye yönelik metaforik
algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada öğretmenlerin öğretmeye yönelik metaforik algılarını
belirlemek için nitel desen kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim öğretim yılında
Kırklareli İli’nde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel verileri “öğretme……
..’ya benzer, çünkü…….” şeklindeki açık uçlu soru ile toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.
Araştırma sürecinde ölçekleri doldurmaya gönüllü olan 517 öğretme ulaşılmıştır. Doldurulan anketler
incelendiği zaman öğretmenlerin 338 geçerli metafor imgesi yazdığı görülmüştür. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgulara göre öğretmenler tarafından üretilen öğretmeye yönelik 159 tane farklı metafor imgesi elde
edilmiştir. Öğretmenlerin öğretme kavramına yönelik ürettikleri metafor imgelerinden en çok tercih edilenler
frekans açısından incelendiğinde ışığa (21), sanata (17), çiçek büyütmeye (12), hayat (9), Muma (9), güneşe (8),
bina inşa etmeye (8), ağaca (8), tohum ekmeye (8), toprağa (7), denize (7), fidana (6), hamur yoğurmaya (6),
suya (5), çiçeğe (5), aynaya (5) şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Bunlar dışında kalan metafor imgelerinin ise
5 ve daha az frekansa sahiptirler. Bu araştırmada öğretmenlerin öğretmeyi metaforik olarak ise en çok ışığa,
sanata, çiçek büyütmeye ve hayata benzettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin
öğretmeyi ışığa yani bilgi aktararak öğrencileri aydınlatmaya, yeni bir şeyler ortaya çıkardıklarını düşündükleri
için sanata emek vererek zaman harcadıkları için çiçek büyütmeye, öğrettikleri hayatın içinden şeyler olduğu
için hayata benzettikleri şeklinde yorumlanabilir. Öğretmen yetişme sürecinde öğretmen adaylarına öğretmeyi
sadece bilgi aktarmaya dayalı bir süreç olarak değil öğrencilerle etkileşime geçilen etkinlikler olarak algıladıkları
bir eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretme, Metafor
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Abstract
Teaching is an activity that requires expertise. Teachers create a style by blending education that they take
with personal characteristics and skills in order to accomplish teaching. The success of the teaching process
is closely related to how the teaching process is realized. How the teaching process is carried out is directly
proportional to the methods, techniques and approaches that teacher identified. When the importance of role
of teachers in the success of the teaching process is thought, the importance of determining the metaphorical
perceptions of teachers that are oriented to the teaching emerges. In this study as well, it is aimed to determine
the metaphorical perceptions of teachers that are oriented to teaching. It was used the qualitative design in this
research in order to determine the metaphorical perceptions of teachers. The participants of the research consist
of the teachers who are working in the Kırklareli province in 2016-2017 academic year. The qualitative data of the
study was collected by an open-ended question like “The teaching is similar to... because it... “, and it was analyzed
by content analysis method. It was reached to 517 teachers who were volunteers to fill the scale during the research
process. When the completed questionnaires were examined, it was seen that 338 valid metaphorical image
were written by the teachers. According to the findings that were obtained from the research, it was obtained
that 159 different metaphorical images oriented to the teaching were produced by the teachers. When the most
preferred of the metaphorical images produced by the teachers for the concept of teaching is examined in terms
of frequency it was determined that the ones which have most frequency are oriented to light (21), to art (17), to
growing flower (12), to life (9), to candle (9) , to sun (8), to raising a building (8), to tree (8), to dibbling (8), to soil
(7), to sea (7), to sapling (6), to kneading dough (6), to water (5), to flower (5) and to mirror (5). The remaining
metaphorical images have a frequency of 5 or less. In this research, it was reached the conclusion that teachers
likened the teaching to the mostly the light, the growing flower and the life as metaphorically. According to the
results of the research, it can be interpreted that the teachers likened the teaching to the light since they thought
that they revealed new things, they likened it to the growing flower since they thought that they spent their times
for art by making great effort, and they likened it to the life since the things that they taught were about life. An
education which is perceived by prospective teachers should be not only as a process that is based on knowledge
transfer but also as activities in which they form interaction with the students, given to them in teaching process.
Key Words: Teacher, Teaching, Metaphor
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Özet
Öğrenme stilleri modelleri incelendiğinde kişisel, bilgi işleme, sosyal etkileşim ve öğretim tercihleri şeklinde
bir sınıflama yapıldığı görülmektedir. Bu sınıflama içerisinde sosyal etkileşim modellerinden biri de GrashaReichmann Öğrenme Stili Modelidir. Grasha- Reichmann, öğrenme stillerini üç tane iki kutuplu boyutla ifade
etmişlerdir: pasif-katılımcı; yarışmacı, işbirlikli; bağımlı-bağımsız. Bu model, öğrencilerin öğrenme stillerini, i.
öğrenmeye, ii. öğretmen ve akranlarına ve iii. sınıftaki öğrenme öğretme sürecine tepkileri ile ilişkilendirilmiştir
(Jonassen ve Grabowski, 1993, 281). Grasha-Reichmann’ın bu modeli öğrenme stilleri modellerinin, sosyal
etkileşim boyutunda yer almaktadır. Sosyal etkileşim modelleri sınıfta öğrencilerin nasıl davrandığı ve etkileştiğini
ele alan modellerdir (Claxton ve Murrell, 1987:7). Toseland ve Rivas (2005) grup çalışmalarının dinamikleri
geliştirdiğini, grup görevleri yapılırken sosyo-duygusal gereksinimlerin de karşılandığını belirtmişlerdir.
Grup çalışmaları derinlemesine öğrenmeyi teşvik etmekte, öğrenme ile ilgili bazı sorumlulukları almalarını
sağlamaktadır (Freeman,1995). Farklı öğrenme stilinde sahip öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarında
farklı öğretim yöntemleri işe koşulduğunda tercih ettikleri öğrenme stilleri değişebilmektedir. Bu çalışmada
matematik öğretimi dersinde grupla çalışmanın farklı öğrenme stillerine sahip öğretmen adaylarının görüşlerine
yansımalarının incelenmesinin önemli olduğu düşünülmüş bu nedenle aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır. Farklı
öğrenme stillerine sahip öğretmen adaylarının grup çalışmasına dayalı öğrenme yöntemi ile işlenen matematik
öğretimi dersine (Grupla çalışmanın kendi öğrenmelerine olumlu/olumsuz katkısı, paylaşılan ortak amaçlar, yüz
yüze etkileşim …) ilişkin görüşleri nelerdir? Matematik öğretimi dersinde grupla çalışmanın farklı öğrenme
stillerine sahip öğretmen adaylarının görüşlerine yansımalarının ortaya konulmasını amaçlayan bu çalışma
nitel durum çalışması olarak planlanmıştır. Creswell (2007)’ye göre durum çalışması araştırmacının zaman
içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler,
görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı
temaların tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır. Çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Sınıf Eğitimi
bölümünün üçüncü sınıfında Matematik Öğretimi Dersini alan 35 (19 kız; 16 erkek) öğrenci oluşturmuştur.
Çalışma bir dönem boyunca (14 hafta) öğrencilerle küçük grup çalışmaları yapılarak yürütülmüştür. Öncelikle
öğrencilerin Öğrenme Stillerini belirlemek için Öğrenme Stilleri Ölçeği (ÖSÖ) kullanılmıştır. Grasha-Reichmann
(1982) tarafından geliştirilmiş ve Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban (2003) tarafından geçerlik güvenirlik çalışmaları
yapılmış Öğrenme Stilleri Ölçeği (ÖSÖ) öğrencilerin öğrenmedeki tercihleri üzerinde odaklanmış 5’li likert
tipinde hazırlanmış bir ölçektir. Ölçekte bağımsız, pasif, işbirlikli, bağımlı, rekabetçi ve katılımcı olmak üzere
tanımlanan altı farklı öğrenme stilini belirlemek üzere 60 madde bulunmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayıları incelendiğinde, bağımsız öğrenme stili için. 72, pasif öğrenme stili için .58, işbirlikli öğrenme stili için
.74, bağımlı öğrenme stili için .69, rekabetçi öğrenme stili için .79, katılımcı öğrenme stili için .74 ve tüm ölçek
için .89 oluğu görülmektedir. Elde edilen ilk bulgular farklı öğrenme stiline sahip öğretmen adaylarının hepsinde
küçük gruplarda çalışmanın kendilerini iyi hissettirdikleri, yüz yüze etkileşimin olmasının karşılıklı fikirlerin
paylaşılmasını kolaylaştırdığını, ortak amacın güzeli doğruyu yapmak olduğunu belirttikleri görülmüştür.
Özellikle düşük katılımcı öğretmen adaylarının küçük gruplarda çalışmanın derse katılımı arttırdığını belirttiği
dikkat çekmektedir. Sonuç olarak pasif öğrenme stiline sahip öğrencilerin grupla çalışarak kendilerini süreçte
daha iyi hissettikleri ve yarar sağladıkları göz önünde bulundurulursa derslerde grupla çalışmaya ağırlık veren
yöntemlerin daha yaygın kullanılması sağlanmalıdır. Bunun için öğretmen yetiştiren kurumlarda, öğretim
elemanları derslerde öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı örnekler sunmalıdır.
Anahtar kelimeler: Grup çalışması, matematik öğretimi, öğrenme stilleri, öğretmen adayı
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Abstract
Examination of learning style models reveals a classification of models based on (cognitive) personality,
information processing, social interaction and instructional preferences. One of the social interaction models
in this classification is the Grasha-Reichmann Learning Style Model. Grasha-Reichmann expressed learning
styles in three dimensions: avoidant-participant; competitive-collaborative; dependent-independent. This
model correlated student learning styles with their reactions towards i. learning, ii. teacher and peers, and iii.
the classroom learning-teaching process (Jonassen and Grabowski, 1993). This model by Grasha-Reichmann is
situated in the social interaction dimension of learning style models. Social interaction models are models that
deal with how students behave and interact in the classroom (Claxton and Murrell, 1987). Toseland and Rivas
(2005) stated that group work develops dynamics and that socio-emotional needs are met when group tasks are
performed. Group work encourages in-depth learning and ensures that students take certain learning-related
responsibilities (Freeman, 1995). The learning styles that students with different learning styles prefer can change
when different teaching methods are employed in different learning environments. In this study, to study the
reflection of working in groups in mathematics teaching course on the perspectives of prospective teachers with
different learning styles was considered to be important, hence, answers were sought to the following question.
What are the perspectives of prospective teachers with different learning styles on mathematics teaching course
taught by group work based learning method (positive/negative contribution of working with a group on their
own learning, shared common goals, face-to-face interaction ...)? This study was planned as a qualitative case
study aiming to illustrate the reflections of working with the group in the mathematics teaching course on the
perspectives of the prospective teachers with different learning styles. According to Creswell (2007), the case study
is a qualitative research approach, in which the researcher examines in depth one or more of the cases limited by
time with data collection tools (observations, interviews, audio-visuals, documents, reports) and where the cases
and case related themes are described. The study group consisted of 35 students (19 girls, 16 boys) who attended
the Mathematics Teaching Course in the third year of the Department of Primary School Education of a public
university. The study was conducted for the period of one semester (14 weeks) by conducting small group studies
with the students. Firstly, the Learning Styles Scale (LSS) was used to determine the learning styles of students.
The Learning Styles Scale (LSS), developed by Grasha-Reichmann (1982) and validity and reliability studies of
which completed by Uzuntiryaki, Bilgin and Geban (2003), is a 5-point Likert-type scale focused on learning
preferences of students. There are 60 items in the scale to identify six different learning styles that are defined as
independent, avoidant, collaborative, dependent, competitive and participant. The respective Cronbach alpha
internal consistency coefficients are, .72 for independent learning style, .58 for the avoidant learning style, .74 for
the collaborative learning style, .69 for the dependent learning style, .79 for the competitive learning style, .74 for
the participant learning style and .89 for the overall scale.The initial findings were that all prospective teachers
with different learning styles expressed that, working with small groups made them feel good about themselves,
that face-to-face interaction facilitated sharing of ideas, and that the common goal was to do a good job. It is
particularly noteworthy that low-participating prospective teachers have indicated that working in small groups
enhances participation in the classroom. As a result, considering that students with avoidant learning style while
working with groups feel better in the process and benefit from them, teaching methods focusing on group
work should be used more extensively. Therefore, in teacher education institutions, teaching staff should present
theoretical and applied examples to the prospective teachers in the lessons.
Keywords: Group work, mathematics teaching, learning styles, prospective teacher
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Özet
KKTC’ye birçok ülkeden göçle gelen çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler başta dil olmak
üzere birçok uyum sorunuyla karşılaşmaktadır. Özellikle lise çağındaki öğrencilerin, uyum sorunları nedeniyle
geleceklerine yönelik beklentileri önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmayla, KKTC’ye
göçle gelen lise öğrencilerinin uyum gereksinimlerini ortaya koymak ve bu gereksinimlerin giderilmesine
yönelik önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. KKTC’ye göçle gelen lise öğrencilerinin uyum gereksinimlerinin
belirlenmesinde nitel araştırma desenlerinden biri olan olan olgubilim çalışması deseninden yararlanılmıştır.
Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik yöntemi
kullanılmıştır. KKTC’ye göçle gelen ve KKTC’nin altı ilçesinde her lise türünde öğrenim gören 39 öğrenci
örnekleme alınmıştır. Bunun yanı sıra veri çeşitlemesi yapılarak, 24 öğretmen, 11 okul yöneticisi, 4 üst düzey
MEB yöneticisi ile 5 siyasetçi de örnekleme alınmıştır. Tüm katılımcılarla birbirine paralel sorulardan oluşan
yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler toplandıktan sonra veriler
üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin büyük çoğunluğu, KKTC’nin sakinliği
ve küçük bir yer olması, rahat yaşam koşulları, nüfusunun az oluşu, hırsızlık-suç unsurlarının az oluşu, terörün
olmaması, arkadaş çevrelerinin olması, denizi, doğası, yiyecekleri ve kültürünü sevip alışmaları nedeniyle
KKTC’yi sevdiklerini söylemişlerdir. Öğrenciler adanın siyasi olarak tanınmamasının getirdiği sorunları, boş
geçen dersleri ve grevleri, eğitim olanaklarının kısıtlı olmasını, dil konusunda yaşanan güçlükleri, üniversiteye
rahat geçişin eğitim düzeyini düşürmesini, işsizlik ve maddi olanaksızlıkları KKTC’nin zorlayan yönleri olarak
belirtmişlerdir. KKTC’ye daha geç yaşlarda gelen öğrencilerin büyük bir kısmı ve KKTC’ye Türkiye dışından
gelen öğrenciler kendilerini KKTC’ye ait hissetmeyip geldikleri ülkelerin vatandaşı olduklarını söylemişlerdir.
Öğretmenler, Türkiye’den ve Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin diğer ülkelerden gelen öğrencilere göre
daha çabuk uyum sağladıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca Kıbrıs’a bu ülkeler dışından gelen diğer öğrencilerin,
en başta dil konusunda sorun yaşadıklarını ve bu nedenle uyumlarının daha zor olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenler okullarında uyum programlarının olmadığını, bakanlık tarafından bu öğrencilerin uyumuna
yönelik bir çalışmanın yapılmadığını söylemişlerdir. Okul yöneticileri okullarındaki öğrencilerin uyumu
konusunda öğretmenlerle benzer görüşler ileri sürmüşlerdir. MEB üst düzey yöneticileri özellikle kısa dönemli
gelen öğrencilerde daha fazla travma yaşandığını belirtmişlerdir. Uzun süre KKTC’de kalanlar ile Kıbrıslılarla
kaynaşanların uyum sürecini daha kolay atlattıkları dile getirilmiştir. Siyasetçiler de Türkiye dışından gelen
öğrencilerin KKTC yaşam koşullarına ve kültürüne uyum gösteremediğini belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı
KKTC’ye göçle gelen insanların Kıbrıs toplumuyla kaynaşmak yerine kendi yörelerinden gelen insanlarla bir arada
yaşamalarının uyum sürecini güçleştirdiğini belirtmektedirler. Katılımcıların tamamı göçle gelen öğrencilere
yönelik herhangi bir uyum programının yürütülmediğini, dil bilmeyen yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenim
dili olan sınıflarda öğrenim görmek durumunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Bunun için özel hazırlanmış,
projelendirilmiş uyum programlarının bir an önce yaşama geçirilmesinin gerekliliği, göçmenlik politikalarının
belirlenmesi, göçle gelen vatandaşın takibi ve eğitim kalitesinin artırılması, iş alanlarının artırılması, ihtiyaç analizi
ve istatistiklerinin çıkarılması gerekmektedir. Bulgulara göre göçle gelen öğrencilerin uyumu konusunda yetkin
kişilerce bir programın geliştirilmesi gerekmektedir. Program geliştirilirken gereksinim analizlerinin yapılması
önemli bir koşuldur. Bu koşul kapsamında yürütülmüş bir çalışma sayılabilecek bu araştırma sonuçlarına göre
öncelikli olarak ülkeye göçle gelen pek çok öğrencinin varlığı kabul edilmeli ve bu öğrencilerin uyumuna yönelik
çalışmalar ve uygulamalar istatistiki verilere dayalı olarak yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Uyum, göç, lise öğrencileri, ortaöğretim
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Abstract
There are a huge number of students from many countries have migrated to the TRNC. These students
are faced with many adaptation problems, especially in the language. In this context, it is aimed to explore the
adaptation needs of the high school students migrating to the TRNC, and to make suggestions to meet with these
needs. The adaptation needs of high school students migrating to the TRNC were explored by phenomenological
perspective. The maximum variation method was used to determine the study group. 39 students who migrated
from different countries participated to the study. They are from each type of high school, and from all six
provinces of the TRNC. In addition to this, data were triangulated with 24 teachers, 11 school administrators, 4
senior MoNE managers and 5 politicians. Semi-structured interview forms consisting of parallel questions were
used to collect the data. After the data were collected, content analysis was performed. The findings of the study
show that the majority of the students love the TRNC due to the fact that the it is a small place, has comfortable
living conditions, low population, low level of theft and criminal elements, lack of terror, friend circles, sea, nature,
food and culture. Students pointed out the challenges of the life in the island arisen by the political unrecognition
of the island, the vacant courses and teacher strikes, limited educational opportunities, difficulties in language,
and unemployment and financial problems. Most of the students who came to the TRNC later in life and the
students who came from a country other than Turkey still feel themselves citizen of their own country and do
not feel as they belonged to the TRNC. Teachers and politicians state that the students coming from Turkey and
the Turkic Republics adapt more quickly than the ones coming from other countries. They also pointed out that
these students who have not Turkish origin, have trouble with language at first and thus, it is more difficult to
adapt to TRNC for these students. According to teachers and school administrators, there are not any adjustment
programs in their schools, and the ministry does not plan any activities to harmonize these students. Senior
MoNE officials mention the students come for a short-term periods experience with more traumas. It has been
stated that those who have remained in the TRNC for a long time have been able to overcome the adaptation
process more easily. All of the participants state that people who migrated to the TRNC did not integrate with the
Cypriot community, but rather cohabitated with the people from their own regions face with more adaptation
problems. All of the participants stated that no adaptation programs for immigrant students have been planned
and the foreign students who cannot understand Turkish language have to study in the classes which the medium
of instruction is in Turkish. It is necessary to design adaptation programs regarding the needs of immigrant
students and to set immigration policies as soon as possible.
Keywords: Adaptation, immigration, high school students, secondary education
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Abstract
The overarching goal of this paper is to set forth the common practices for K-12 foreign language instruction
in European countries and to draw some conclusions by analyzing the facts and figures and thereby help future
research compare these practices. To do this, this study examines the starting and ending ages of foreign language
instruction, the share of foreign language instruction within the total taught hours, and evaluates the current
situation in Turkey in comparison to the selected countries’. This study also aims to investigate teachers’ opinions
on common practices via focus-group interviews to supplement the data discussed. In so doing, researchers can
adopt a different perspective on the education system. It is believed that this research will contribute substantially
to the ongoing discussion in this area. The results reveal that the prevalent practices regarding age and duration
of foreign language instruction in Turkey are similar to those in the selected countries. However, taking the
compulsory foreign language instruction period into consideration across all the education levels, the total hours
allotted in Turkey seem rather low. All teachers interviewed, too, believe that Turkey’s new policy of introducing
second-graders with the first foreign language is a positive step. Moreover, some suggestions were made for
foreign language policy makers and English language teachers related to an emphasis on oral communication
needs, improvement on timetabling and how to better address students’ learning idiosyncrasies at an early age.
Keywords: Foreign language instruction, duration of education, starting age, teaching practices, K-12
education.
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Özet
Yüksek eğitim kurumlarında eğitim-öğretim işlevinin geliştirilmesi konusunun son dönem çalışmalarla daha
da ivme kazandığı belirlenmiştir. Bu çalışmalara yön veren Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi
kapsamında, yüksek eğitim öğrencilerinin alana özgü bilgi ve becerileri kazanmaları, bunun yanı sıra bağımsız
çalışabilme, sorumluluk alabilme, iletişim ve sosyal yetkinlik gibi alanlarda gelişim göstermeleri hedeflenmektedir
(Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2010a). Belirtilen kazanımlara ulaşılmasında ise öğretim elemanlarından kendi
ders programlarını oluşturup güncellemeleri, başarıyı geliştirmeleri ve izlemeleri beklenmektedir (YÖK, 2010b).
Yeniklere temel oluşturan bu rollerin planlama, öğretim ve öğrenme bağlamında şekillendiği belirtilmektedir
(Brown & Atkins, 1988; Boore, 1993; Stefani, 2009). Bu kapsamda nitelikli yüksek eğitim-öğretim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için öğretim elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin
yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir (Ganieva vd.,2015; Harvey, 2002; Simpson & Smith,
1993; Smith & Simpson, 1995). Ancak yüksek eğitimde nitelik konusunun karmaşık bir yapıya sahip olduğu
görülmektedir. Bu kapsamda birçok performans göstergesinin niceliği ölçmede ve niteliği değerlendirmede
kullanılabileceğini belirtmektedir (Turner, 2011). Süreçte sıklıkla kullanılan yollardan birinin ise öğrenci
değerlendirmeleri olduğu belirlenmiştir. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar öğrenciler tarafından yapılan
değerlendirmelerin geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiğini göstermekle birlikte (Arubayi, 1987; Cashin, 1995;
Feldman, 1977; Marsh, 1987; Ramsden, 1991) bazı araştırmalarda öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmelerin
bir takım dışsal faktörlerden etkilendiği görülmektedir (Benton & Cashin, 2012; Clayson, 2009; Cohen, 1981;
Drew & Klopper, 2013; Kulik & MecKeachie, 1975; MecKeachie, Lin & Mann, 1971; Meyerberg & Legg, 2015;
Richmond, Berglund Epelbaum & Klein, 2015; Shevlin, Banyard, Davies & Griffiths, 2000). Bu nedenle öğretim
yeterliklerinin değerlendirilerek gelişime gereksinim duyulan alanların belirlenmesi sürecine, öğrencilerin yanı
sıra öğretim elemanlarının da katkıda bulunması gerektiği belirtilmektedir (Centra, 1993, Akt. Baş-Collins,
2002). Belirtilen noktalardan hareketle gerçekleştirilen araştırmada, öğretim elemanlarının öğretimi planlama,
uygulama ve değerlendirme süreçlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin; öğrenci ve öğretim elemanı görüşleriyle
ortaya konması ve bu doğrultuda öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma, durum çalışması temel alınarak desenlenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde ise
maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını; bir devlet üniversitesinin
Fen-Edebiyat, Ziraat, İktisadi İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik-Mimarlık, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde
öğrenim gören 7 yüksek eğitim öğrencisi ve yine bu fakültelerde görev yaparak düzenli derse giren 7 öğretim
elemanı oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında görüşme yönteminden yararlanılmış, veri toplama aracı olarak
öğrenciler ve öğretim elemanları için hazırlanan iki farklı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Verilerin analizinde ise tümevarımsal içerik analizi yaklaşımı temel alınmıştır. Verilerin analizi devam etmekle
birlikte, ortaya çıkan bulgular öğretim elemanlarının öğretimi değerlendirme süreci başta olmak üzere birçok
farklı alanda hizmet içi eğitime gereksinim duyduklarını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Öğretim elemanı, öğretim yeterlikleri, hizmet içi eğitim, yüksek eğitim
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Abstract
The issue of improving the functionality of teaching in higher education institutions has become more
important with recent studies. In the scope of the Qualifications Frameworks in the European Higher Education
Area, higher education students are aimed to acquire subject-specific knowledge and skills as well as develop in
areas such as working independently, taking responsibility, communication and social competence (Council of
Higher Education [CHE], 2010a). To achieve these outcomes, teaching staffs are expected to form and update
their own syllabi, and improve and monitor student achievement (CHE, 2010b). These roles that constitute the
foundation for novelties are formed in the context of planning, teaching and learning (Boore, 1993; Brown &
Atkins, 1988; Stefani, 2009). Faculty members’ competencies for planning, implementing and evaluating teaching
need to be identified and improved in order to conduct quality higher education activities (Ganieva et al.,2015;
Harvey, 2002; Simpson & Smith, 1993; Smith & Simpson, 1995). However, the notion of quality in higher
education seems to have a complex structure. In this respect, many indicators of performance can be used to
measure quantity and evaluate quality (Turner, 2011). One of the ways frequently used to evaluate quality in higher
education is to ask for student views. Some of the studies on this issue show that evaluation by students can yield
valid and reliable results (Arubayi, 1987; Cashin, 1995; Feldman, 1977; Marsh, 1987; Ramsden, 1991), whereas
in other studies such evaluation is affected by certain external factors (Benton & Cashin, 2012; Clayson, 2009;
Cohen, 1981; Drew & Klopper, 2013; Kulik & MecKeachie, 1975; MecKeachie, Lin & Mann, 1971; Meyerberg &
Legg, 2015; Richmond, Berglund Epelbaum & Klein, 2015; Shevlin, Banyard, Davies & Griffiths, 2000). For this
reason, it is stated that students as well as teaching staffs should contribute to the process of evaluating teaching
competencies and determining the areas that need development in this sense (Centra, 1993, cited in Baş-Collins,
2002). Based on the arguments mentioned above, the aim of this study is to reveal teaching staffs’ activities in
planning, implementing and evaluating teaching based on the views of students and teaching staffs, and thus,
determine their in-service training needs. The study was designed as a case study. Maximum variation sampling
was employed in the selection of participants. The participants were seven higher education students studying
at art and sciences, agriculture, economics and administrative sciences, theology, engineering & architecture,
medicine and dentistry faculties of a state university, and seven teaching staffs who were regularly teaching in
these faculties. The interview method was used to gather data, and two different semi-structured interview forms
for students and teaching staffs were used as the data gathering tools. In the data analysis, inductive content
analysis approach was used. Although data analysis is still in progress, current findings show that teaching staffs
need in-service training in multiple areas, particularly in evaluating teaching.
Keywords: Teaching staff, teaching competencies, in-service training, higher education

106

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

ID: 109
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Farklı Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Melis Yeşilpınar Uyar1, Fatma Karakuş2, Ahmet Doğanay3
1Dr., Çukurova Üniversitesi, myesilpinar@cu.edu.tr
2Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi, fatmakaracoban@gmail.com
3Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, adoganay@cu.edu.tr

Özet
Yüksek eğitim öğrencilerinin kendilerine sunulan hizmetlere yönelik memnuniyetlerinin belirlenmesi ile
eğitim-öğretim işlevinin geliştirilmesine, geleceğe yönelik politikaların ve eylem planlarının belirlenmesine
ve öğrenci ile fakülte arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanacağı belirtilmektedir.
Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin kendilerine sunulan eğitim
hizmetlerine yönelik memnuniyet düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma, betimsel
tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 867
eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Şahin (2009) tarafından geliştirilen “Eğitim
Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği-EFÖMÖ” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, katılımcıların memnuniyet
düzeylerini belirlemek için betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Memnuniyet düzeylerinin; ana
bilim dalına, sınıf düzeyine, genel not ortalamasına, öğrenim görülen programı isteyerek tercih edip etmeme
durumuna ve öğrenim türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise; t-testi, tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonucunda, eğitim
fakültesi öğrencilerinin genel memnuniyetlerinin orta düzeyde (X=2.90) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerinin
genel memnuniyet düzeylerinin ana bilim dalına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ortaya konmuştur (F(11866)= 4.381, p<0,05). Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre, fen bilgisi ve BÖTE öğrencilerinin okul
öncesi ve sınıf eğitimi öğrencilerine göre, Türkçe ve resim-iş öğrencilerinin ise sınıf eğitimi öğrencilerine
göre genel memnuniyetlerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin genel
memnuniyet düzeylerinin (t(865) = 2.587, p<.05), öğretim elemanlarına ilişkin memnuniyet düzeylerinin
(t(865) = 3.441, p<.05), yönetim hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerinin (t(865) = 1.96, p<.05), derslere
ve ders programlarına ilişkin memnuniyet düzeylerinin (t(865) = .476, p<.05) öğrenim gördükleri programı
isteyerek tercih edip etmeme durumu açısından anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Bu farkın öğrenim
görülen programı isteyerek tercih eden öğrencilerin lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenim türü açısından
incelendiğinde ise öğrencilerin genel memnuniyet düzeyleri (t(865) = 2.680, p<.05), danışmanlık hizmetlerine
ilişkin memnuniyet düzeyleri (t(865) = 3.615, p<.05), yönetim hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri (t(865)
= 2.837, p<.05), kaynaklara ilişkin memnuniyet düzeyleri (t(865) = 2.688, p<.05) ve bilgisayar olanaklarına ilişkin
memnuniyet düzeyleri (t(865) = 2.971, p<.05) ortalama puanları arasında birinci öğretim öğrencileri lehine
anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Pilli’s Trace Testi sonuçları; öğrencilerin sınıf düzeyine (Pilli’sTrace=
.057, F (18, 2556)=2.739, p=.000) ve genel not ortalamasına göre (Pilli’s Trace= .038, F (12, 1702)= 2,725, p=.001)
ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanların doğrusal kombinasyonlarının anlamlı şekilde farklılaştığını ortaya
koymuştur. Bu kapsamda, öğrencilerin danışmanlık hizmetlerine (F(3-855)= 3.095, p<0,05), kaynaklara (F(3855)= 6.203, p<0,05) ve bilgisayar olanaklarına (F(3-855)= 2.817, p<0,05) ilişkin memnuniyet puanlarının sınıf
düzeyi açısından, derslere ve ders programlarına ilişkin memnuniyet düzeylerinin ise genel not ortalaması
açısından anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (F(2-855)= 7.243, p<0,05). Bununla birlikte sınıf düzeyi ve
genel not ortalamasının ortak etkisinin, ölçeğin genelinden ve alt boyutlarından alınan puanlar üzerinde anlamlı
bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Eğitim fakültesi, öğrenci memnuniyeti, yüksek eğitim, yüksek eğitimde kalite
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Abstract
Identifying higher education students’ satisfaction with the services provided to them is thought to
contribute to improving the functionality of education and instruction, determining future policies and action
plans and strengthening the collaboration between students and the faculty. In this respect, the aim of this study
is to examine the satisfaction levels of education faculty students regarding the educational services they were
provided with. The study was conducted in the descriptive survey model. The participants were 867 students of
an education faculty who were selected through the random stratified sampling method. The data were gathered
by means of the “Education Faculty-Student Satisfaction Scale (EF-SSS)” developed by Şahin (2009). In data
analysis, descriptive statistics were used to identify the participants’ levels of satisfaction. Then, t-test, one-way
analysis of variance (ANOVA), and multivariate analysis of variance (MANOVA) were performed to determine
whether the participants’ levels of satisfaction differed based on department, grade level, grade point average, the
state of having preferred their department willingly or not, and type of instruction. The results showed that the
students’ overall satisfaction was at the medium level ( =2.90). However, their level of satisfaction significantly
differed based on department (F(11-866)= 4.381, p<0,05). According to the result of Tukey multiple comparison
test, the satisfaction level of the students studying science education, and computer education and instructional
technologies was significantly higher than that of those studying preschool education and primary education,
whereas the satisfaction of the students studying Turkish education and fine arts education was significantly
higher than that of those studying primary education. Furthermore, the students’ levels of overall satisfaction
(t(865) = 2.587, p<.05), satisfaction with teaching staffs (t(865) = 3.441, p<.05), satisfaction with administration
services (t(865) = 1.96, p<.05), satisfaction with courses and curricula (t(865) = .476, p<.05) significantly differed
based on the state of having preferred their department willingly. These differences were found to be in favour of
the students who preferred their department willingly. In terms of the type of instruction, there were significant
differences in the students’ overall satisfaction (t(865) = 2.680, p<.05), satisfaction with advisory services (t(865)
= 3.615, p<.05), satisfaction with administration services (t(865) = 2.837, p<.05), satisfaction with resources
(t(865) = 2.688, p<.05) and satisfaction with computer facilities (t(865) = 2.971, p<.05) in favour of those who
were attending daytime education. The results of the Pilli’s Trace Test also revealed significant differences in the
linear combinations of the students’ scores in the sub-dimensions of the scale based on grade level (Pilli’sTrace=
.057, F (18, 2556)=2.739, p=.000) and grade point average (Pilli’sTrace= .038, F (12, 1702)= 2,725, p=.001). In this
regard, the students’ satisfaction with advisory services (F(3-855)= 3.095, p<0,05), resources (F(3-855)= 6.203,
p<0,05) and computer facilities (F(3-855)= 2.817, p<0,05) significantly differed based on grade level, while their
satisfaction with courses and curricula significantly differed based on grade point average (F(2-855)= 7.243,
p<0,05). However, the common effect of grade level and grade point average did not lead to a significant change
in the scores from the whole scale and its sub-dimensions.
Keywords: Education faculty, student satisfaction, higher education, quality in higher education
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Özet
2012 yılı Türkiyedeki mevcut eğitim kademelerinin yeniden yapılandırılması ile okula başlama yaşı
düşmüştür. Okula erken başlama ile oyunun daha etkili olabileceği düşünülmüştür. Bu düşünceden yola çıkarak
matematik öğretiminde oyun kullanarak özellikle de ilköğretim seviyesinde ne tür çalışmaların yapıldığı ve ne
kadar önemsendiğine dair alan yazında derlenmiş bir çalışmaya rastlanmamış olup alana katkısı olması amacı
ile böyle bir çalışma ortaya koyma ihtiyacı hissedilmiştir. Çalışmada Matematik öğretiminde oyun yönteminin
kullanımının ne durumda olduğunu ve kullanımında ne yönde etkilediğini tespit etmek amacıyla 1924’ten itibaren
Cumhuriyet dönemi ilkokul programlarındaki yeri incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılmış dünyada ve ülkemizde
matematik dersinin öğretilmesinde gittikçe yaygınlaşan bir yöntem olan oyunla matematik öğretimi konusunda
yapılan akademik çalışmalar incelenmiş, ilgili literatür taranmıştır. Araştırma geçmişte veya günümüzde var olan
bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemini ise konu ile ilgili tarafımızdan ulaşılan 16 adet yurtiçi, 25 adet yurtdışı tez ve makale çalışmaları ve
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hazırlanan matematik eğitim programları oluşturmaktadır. Türkiye’de ki
programlarda Matematik derslerinde oyunla öğretim 1998 yılından itibaren yer almaya başladığı tespit edilmiştir.
Yurtdışı çalışmalarda 16 makale ve 9 tez incelenmiştir. Matematiğin öğretilmesinde kullanılan değişik oyunların
öğrencilerin başarıları, motivasyonları, tutumları öğrenci çıktılarında değişikliklere yol açtığı yönünde bulgular
elde edilmiştir. 22 çalışma “başarı ve/veya tutum” alanında olumlu sonuca oluşmuş olup, 3 çalışma “başarı
ve/veya tutum “anlamında “etkisiz” olduğunu ortaya koymuştur. Yurtiçi çalışmalarda ise 10 tez ve 6 makale
incelenmiştir. Matematiğin öğretilmesinde kullanılan değişik oyunların öğrencilerin başarıları, motivasyonları,
tutumları öğrenci çıktılarında değişikliklere yol açtığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Çalışmalarda matematik
öğretiminde oyunun kullanımının tutum ve/veya başarıdan herhangi birini ne yönde etkilediği incelenince
çalışmaların tamamı oyunu olumlu yönde etkili bulmuştur. Ulaşılan çalışmaların hepsi incelendiğinde, oyun
yönteminin matematik öğretiminde kullanılmasına ilişkin etkisiz sonuçlarında çıkmasının da beraberinde genel
anlamda olumlu etki gösterdiği ortaya konmaktadır. Çalışma sonucunun doğrultusunda oyunun matematik
öğretiminde fayda sağladığı kanıtlanmış olup, matematik öğretiminde ve birçok derste oyun temelli öğretime
ağırlık vermek doğru olacağı, oyun temelli öğretimin müfredatta yoğun şekilde uygulanabilmesi için öğretmen
ve okul koşullarının uygun durumda olması gerektiği, oyun temelli eğitim gerçekleştirebilmek için öğretmenleri
bilgilendirici seminerler düzenlenip, belli başlı oyunlar öğretilebileceği, oyun temelli eğitim gerçekleştirebilmek
için öğretmenleri bilgilendirici seminerler düzenlenip, belli başlı oyunlar öğretilebileceği öneri olarak sunulabilir.
Anahtar kelimeler: Oyun, matematik öğretimi, program
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Abstract
By the reconstruction of the current levels of education in Turkey in 2012, education durations for each level
(primary, secondary and high school) have been determined to be 4 years. Due to the fact that there have been
almost no literature review studies on teaching math through games during primary education in Turkey, the
current study aims to examine the previous studies on this topic. Firstly, primary school curriculums since 1924
were examined in order to determine, if any, the place of games for teaching games. Then, the academic studies
related to this topic throughout Turkey and other countries were investigated in the literature. Document review
method was used to describe the past and current use of games to teach math. M.A. and Ph.D. dissertations (10
in total) and 6 academic journal articles, all of which were conducted in Turkey, were examined. The results
showed that different games used to teach math had different effects on students’ achievements, motivations, and
attitudes to math learning. For example, in most of these studies, it was found that games had positive effects
on students’ academic achievement and/or attitudes to math. However, some studies showed that using games
had no significant effect on teaching math. Also, 25 studies conducted outside Turkey were examined to find
out the effects of games on math teaching. Although a few of these studies found that games were ineffective in
math teaching, most of the results indicate that games had positive effects on students’ attitudes and academic
achievements. According to overall results, it may be suggested that using games through teaching math should
be encouraged, and the physical conditions of the classes should be arranged for games. Moreover, in-service
training for teachers for the use of games should be fostered.
Keywords: Games, math teaching, program
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Özet
Bu araştırmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin TEOG sınavı kapsamındaki derslerin konularına ve 2.TEOG
sınavına dair görüşlerini almaktır. Araştırmada öğrencilerin Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce, inkılap tarihi
ve din kültürü derslerinin 8.sınıf konularına ve 2.TEOG sınavında çıkan sorulara ilişkin görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna, amaçlı örnekleme yoluyla Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan
ve TEOG başarısı yüksek bir okul olan Yalçın Eskiyapan Ortaokulunda öğrenim gören 9 öğrenci seçilmiştir.
Araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada
veriler yedi sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Öğrencilerin cevapları metin
analizine tabi tutularak aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Öğrencilerin 8.sınıf matematik konuları arasında en
kolay gördüğü konular sırasıyla eşitsizlikler ve denklemler iken, en zor gördükleri konularda da yine denklemler
ve problemler yer almıştır. Öğrencilerin en zevkli gördüğü konu denklemler en sıkıcı gördüğü konu ise dönüşüm
geometrisi olmuştur. Öğrencilere göre 2.TEOG sınavında en kolay sorular eşitsizlik, denklemler ve olasılıktan
iken en zor sorular dönüşüm geometrisinden gelmiştir. Öğrencilerin 8.sınıf Türkçe konuları arasında en kolay
olarak nitelendirdikleri konular sırayla, fiilimsiler, fiilde çatı ve cümlenin öğeleridir. Öğrencilerin en zorlandıkları
konu ise anlatım bozuklukları olmuştur. Anlatım bozuklukları konusuna öğrencilerin bir kısmı en zevkli
konu derken diğer bir kısım öğrencide en sıkıcı konu demiştir. 2.TEOG sınavında öğrencilerin çoğu Türkçe
dersinde zorlandıkları bir konu olmadığını ve tüm konuların kolay olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin birinci
dönem fen bilgisi konuları arasında en kolay olarak nitelendirdikleri konular: ışık, ses ve ergenlik olmuştur.
Öğrencilerin en zorlandıkları konu ise ısı- sıcaklıktır. Öğrencilerin en zevkli bulduğu konu: madde ve ısı iken
en sıkıcı bulduğu konu elektrik ile insan ve çevre konuları olmuştur. Öğrenciler 2.TEOG sınavında zorlandıkları
bir konu olmadığını en kolay sorularında maddenin yapısı ve canlılarda enerji ilişkileri konularından geldiğini
söylemişlerdir. Öğrencilerin inkılap tarihi konuları arasında en kolay olarak nitelendirdikleri konu Atatürkçülük
ve Çağdaş Türkiye yolunda konusu iken Çağdaş Türkiye yolunda konusu başka bir kısım öğrenci tarafından en zor
konu olarak betimlenmiştir. Öğrencilerin en zevkli gördüğü konu Atatürkçülüktür ve sıkıcı buldukları bir konu
olmamıştır. Öğrenciler 2. TEOG sınavında zorlandıkları bir konu olmadığını belirtirken en kolay konu sorusuna
da “hepsi” cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi konuları arasında zorlandıkları
konu yokken en kolay konunun Hz. Muhammet’in hayatından örnek davranışlar olduğunu bildirmişlerdir.
Öğrencilerin en zevkli bulduğu konu kaza ve kaderken sıkıcı buldukları bir konu yoktur. Öğrencilerin 2. TEOG
sınavında en zorlandıkları konu Hz. Muhammet’in hayatından örnek davranışlar iken en kolay ibadetler konusu
olmuştur. Öğrenciler için 8.sınıf İngilizce konuları arasında en kolay konu teenlife iken zorlandıkları konu
yoktur. Öğrencilerin en zevkli gördüğü konu adventure iken sıkıcı konu olarak the internet ve cooking konuları
söylenmiştir. Öğrencilerin çoğuna göre 2.TEOG sınavında zorlandıkları konu yoktur ve tüm sorular kolaydır.
Araştırma sonucunda öğrencilerin 2. TEOG sınavını kolay buldukları, hiçbir derste zorlanmadıkları söylenebilir.
Bu sonuç sınavdan 17000 birinci öğrenci çıkması ile desteklenmektedir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar ayrıntılı
olarak incelendiğinde öğrencilerin kolay dedikleri konuyu zevkli buldukları, zor dedikleri konuyu da sıkıcı
buldukları görülmüştür. Az sayıda öğrenciyle ve nitel bir çalışmada rastlanan bu durumun daha kapsamlı nicel
bir araştırmaya konu alınması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: 8. sınıf, TEOG.
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Abstract
The purpose of this research is to take the views of the 8th Grade students on the subjects of the courses
covered by the TEOG exam and the 2nd TEOG exam. In the research, it was tried to determine the opinions of the
students on the 8th grade subjects of Turkish, Mathematics, Science, English, History of Revolution and Religious
Culture lessons and questions raised in the 2nd TEOG exam. For the study group, 9 (nine) students were selected
from Yalçın Eskiyapan Secondary School, which is a high school in the province of Keçiören, Ankara, through
objective sampling. The data in the study were obtained using interview techniques from qualitative research
methods. In the study, data were obtained through a structured interview form consisting of seven questions.
The answers of the students were subjected to text analysis and the following findings were obtained. The most
easily seen subjects among the 8th grade mathematics subjects were inequalities and equations, respectively,
while equations and problems were found in the most difficult ones. The equation is the most enjoyable subject
and transformation geometry is the most tedious one about the students. According to the students, the easiest
questions in the 2nd TEOG exam are from inequality, equations and probability, while the most difficult questions
are from transformation geometry. The subjects that the students regard as the easiest among the 8th grade Turkish
subjects are the gerundial, the voice of verb and the elements of the censure. The most challenging subject of the
students is the expression disorders. Some of the students say it is the most enjoyable topic in terms of narration
disorders, but some others regard narration disorders as the most boring topic. In the 2nd TEOG exam, the most
of the students stated that they were not challenged in Turkish lessons and all subjects were easy. The subjects that
pupils describe as the easiest of the first semester topics: light, voice and adolescence. The most challenging issue
for students is heat. What students find most pleasurable: matter and heat, the most boring issue is electricity,
human and environmental issues. In the 2nd TEOG exam, the students said that they did not have a problem,
on the other hand they regard that the easiest questions came from the structure of the material and the energy
relations in the living things. While the subjects that the students described as the easiest among the subjects of
the Revolving History were on the way to Ataturkism and Contemporary Turkey, on the way to Contemporary
Turkey was described as the most difficult subject by another student group. Ataturkism is the most enjoyable
subject of the students and it is not a subject that they found boring. While the students indicated that there was
no problem in the 2nd TEOG exam, they answered “all” to the easiest topic. While there is no challenging for the
students in the religious culture and ethics subjects, they have reported that the subject of exemplary behaviours
in Prophet Muhammad’s life is the easiest. The students find predestination and fate as the most enjoyable
subjects, meanwhile they do not find any subject as boring. The most challenging subject of the students in 2nd
TEOG is exemplary behaviours in Prophet Muhammad’s life, on the other hand worship subjects are the easiest.
For students, the easiest topic of the 8th grade English subjects was the subject of teenage life (teenlife) while they
were not challenged with any other subjects. The most enjoyable topic for the students was “adventure” while
the “internet” and “cooking” topics were said as boring. According to the majority of the students, there is no
challenging issue in the 2nd TEOG exam, and all the questions are easy. As a result of the research, it can be said
that the students have found the 2nd TEOG test easy and they haven’t been faced any difficulties. This result is
backed up by 17000 first degree students out of the exam. When the answers given by the students are examined
in detail, it is seen that found as easy subjects regarded as the pleasurable, found as difficult subjects regarded
as boring too. It can be suggested that this situation, which is seen in a qualitative study with a small number of
students, is subject to a more comprehensive quantitative research.
Keywords: 8th grade, TEOG.
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Özet
Profesyonel gelişim öğretmenlerin profesyonel yaşantılarını sürdürmeleri acısından kritik bir öneme
sahiptir. Profesyonel yaşamın dışında, öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli bilgi, beceri ve öğretim
uygulamalarının öğrenilmesi acısından da profesyonel gelişim önemlidir (Benedict, 2014, 125; Cooper, 2014, 36;
Ingvarson, Meiers, Beavis, 2005, 15; Lee, 2014, 80; TALIS, 2013, 113). Öğretmenin öğretimden sorumlu kişi olması,
öğretimi şekillendirme ve öğrenen ihtiyaçlarına uygun hale getirme konusunda öğretmene bir takım görevler
yükler. Bu açıdan bakıldığında, öğretmenlerin dersin tasarımı konusunda aktif bir rolü olması, onları kendilerine
verilen yazılı planları uygulayan ve kitapları işleyen kişilerden, bilginin dağıtıcısı kişilere dönüştürür (Craig, 2012,
102). Çünkü öğretmenler aslında birer tasarımcıdır ve onların tasarımlarının odak noktası, öğrencilerinin özel
ihtiyaçları çerçevesinde öğretimi, öğrenme deneyimlerini ve hatta değerlendirme biçimlerini amaçlarına uygun
olarak farklılaştırmaktır (Wiggins, McTighe, 2005, 13). Bu durum hem öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini
sürdürmeleri, hem de öğrencilerin bu süreçten istifade ederek bilgiyi kalıcı ve yeni ortamlara transfer edebilecek
boyutta öğrenmeleri açısından önemlidir (Anwaruddin, 2013, 21). Mevcut araştırma öğretmenlerin çeşitli
kaynaklardan verimli ve etkili bir biçimde yararlanmaları, profesyonel bir öğrenme topluluğu içinde yer almaları,
meslektaşlarıyla deneyimlerini sistematik bir biçimde paylaşmaları açısından kritik bir öneme sahiptir. Araştırma
kapsamında çeşitli kurumlardan, farklı branş, eğitim düzeyi ve deneyimlere sahip 30 öğretmene altı modülden
oluşan bir profesyonel gelişim eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlerin verilmesindeki odak noktası, öğretmenleri
öğrenme, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, öğretim tasarımı, teknoloji
entegrasyonu gibi konularda daha donanımlı bir hale getirmektir. Bahsi geçen altı modül boyunca öğretmenlerin
kuramsal çalışmalar yapmaları, uygulamalar yapmaları, örnek olaylar incelemeleri, öğretim tasarımı yapmaları,
teknolojiyi öğrenme ortamına nasıl entegre edecekleri konusunda düşünmeleri, işbirliğine dayalı, farklılaştırmaya
dayalı ve drama tabanlı bir öğrenme sürecinden geçmeleri sağlanmıştır. Modüllerin tamamlanması süresince,
öğretmenlerin sürekli geribildirim vermeleri, almaları ve aktif bir öğrenme süreci içinde bulunmalarına özen
gösterilmiştir. Yapılan çalışma ile öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini, bir öğrenme ağı içinde bulunarak ve
sürekli etkileşimde bulunarak devam ettirmeleri, bu eğitim modüllerinde edindikleri bilgileri kendi sınıflarında
uygulayabilecekleri bir donanım elde etmeleri amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden örnek
olay incelemesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 30 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak öğretmenlerin yapmış oldukları tasarımlar, yansıtma raporları ve odak grup
görüşmesi kullanılmıştır. Tasarımlar kapsamında öğretmenlerin Tasarımcı Öğretmen Projesi’ne katılmak için
göndermiş oldukları tasarımlar ve proje çerçevesinde verilen 6 Adımda Profesyonel Gelişim Eğitimi sırasında
yapmış oldukları tasarımlar kullanılmıştır. Yansıtma raporları olarak, öğretmenlerin 6 Adımda Profesyonel
Gelişim Eğitimi sonunda doldurmuş olukları öz-değerlendirme formları ve program değerlendirme formları
kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi kapsamında, eğitime katılan 30 öğretmenden sekiz tanesi ile odak grup
görüşmesi yapılarak, görüşme ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Toplanan verilerin analizi içerik analiziyle
gerçekleştirilmiştir. Araştırma süresince öğretmenlere verilen UbD eğitiminin, öğretmenlerin ders tasarımı
yapma, kazanımları doğru belirleme, kazanımlara uygun değerlendirme yöntemleri seçme ve öğrenme planı
hazırlama konusunda öğretmenleri çeşitli bilgi ve becerilerle donatmış olduğu öngörülmektedir. Beklenen ikinci
sonuç tasarımcı öğretmen araştırma modelinin, öğrenme ve öğretim konusunda öğretmenleri eleştirel düşünme
ve öğrenme sürecini bu doğrultuda doğru organize etmeye yönlendirmiş olmasıdır. Beklenen üçüncü sonuç
öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda kavramları tanıma, sınıf yönetimi stratejilerini özümseme ve olayları
iyi analiz etme gibi beceriler kazandırmış olmasıdır. Beklenen dördüncü sonuç, öğretmenlerin otantik ölçme
ve değerlendirme araçları hazırlama konusunda bilgi ve beceriler edinmiş olmalarıdır. Beklenen beşinci sonuç,
teknoloji entegrasyonu sırasında, öğretmenlerin doğru araç ve doğru pedagojik yaklaşımı arasındaki ilişkiyi fark
edip, sınıflarında uygulamaya hazır hale geldikleri öngörülmektedir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen eğitimi, öğretim tasarımı, profesyonel gelişim
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Abstract
Professional development is a critical requisite for teachers to continue their professional life. In addition
to professional life, professional development is also important for learning the knowledge, skills and teaching
practices necessary to meet student needs (Benedict, 2014, 125; Cooper, 2014, 36; Ingvarson, Meiers, Beavis,
2005, 15; Lee, 2014, 80; TALIS, 2013, 113). The teacher has a number of tasks such as shaping teaching and
adapting it to the needs of the learners as s/he has the responsibility of teaching. From this perspective, the fact
that teachers have an active role in the design of the lesson transforms them from those who implement the
written plans given into those who distribute the information (Craig, 2012, 102). Since teachers are actually
designers, their focus is to differentiate teaching, learning experiences, and even evaluation forms within the
framework of the specific needs of their students (Wiggins, McTighe, 2005, 13). This is important both for
teachers to maintain their professional development and for learning at a level where pupils can take advantage
of this process and transfer their knowledge to permanent and new environments (Anwaruddin, 2013, 21).
Current study has is significant for teachers to utilize various sources efficiently and effectively, to be involved in a
professional learning community, and to share their experiences systematically with colleagues. Within the scope
of the study, a professional development training consisting of six modules was given to 30 teachers with different
branches, education levels and experiences from different institutions. The focus of these trainings was to make
teachers more equipped to learn, teaching methods and techniques, classroom management, measurement and
evaluation, instructional design, technology integration. Through the six modules, teachers were provided with
theoretical work, practice, case studies, instructional design, thinking about how to integrate the technology
into the learning environment, collaborative, differentiated and drama based learning processes. During the
completion of the modules, teachers constantly gave and received feedback in an active learning process. The aim
of the study was to provide teachers with the professional development of a learning network and continuous
interaction with them so that they could apply the knowledge they learned in their own classes. The research
was conducted through case study, a qualitative research design. The participants of the study consisted of 30
teachers. Designs, reflection reports and focus group interviews were used as data collection tools in the research.
Designs were used by the teachers to participate in the Designer Teacher Project, and they were used during the
Professional Development Training in 6 Steps within the framework of the project. As reflection reports, selfassessment forms and program evaluation forms that teachers completed at the end of Professional Development
Training in 6 Steps were used. Within the scope of the focus group interview, eight of the 30 teachers participated
in the interview and the interview was recorded with the voice recorder. The analysis of collected data was carried
out by content analysis. It is predicted that the UbD training given to the teachers during the study equipped the
teachers with various knowledge and skills in designing lessons, determining the gains correctly, choosing the
appropriate evaluation methods and preparing the learning plan. The second expected result is that the designer
teacher research model directed the teachers to think critically about the learning and teaching process and to
organize the learning process accordingly. The expected third result is that teachers acquired skills in classroom
management, such as recognizing concepts, internalizing classroom management strategies and analyzing
events well. The fourth expected outcome is that teachers acquired knowledge and skills in preparing authentic
assessment and evaluation tools. The expected fifth result is that teachers were aware of the relationship between
the right tool and the correct pedagogical approach and are ready to integrate technology in their classroom.
Keywords: Teacher education, instructional design, professional development.
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Özet
Ders araştırması (ders imecesi) yaklaşımı, Japonya, Singapur, Hong Kong gibi eğitimsel başarılarını ulusal
ve uluslararası düzeyde kanıtlamış ülkelerin işe koştuğu araştırma odaklı bir eğitim yaklaşımıdır. Öğrenci
başarısını arttırmak ve öğretmenin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla işlevsel çıktıları olan ders araştırması
yaklaşımı özelleştirilmiş bir eylem araştırmasıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından iş başında öğrenme
olarak adlandırılan ders araştırması uygulaması, 4-6 öğretmenin dersin potansiyel başarısına ulaşması için
sınırlılıkları inceleyerek süreci yeniden yapılandırdığı döngüsel bir araştırma sürecidir. Bu araştırmanın amacı,
ders araştırması yaklaşımıyla öğrencilerin İngilizce öğrenme düzeylerinin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda
araştırmanın alt problemleri şunlardır: 1. Ders araştırması öğrencilerin İngilizce öğrenme düzeylerini anlamlı
ölçüde artırmakta mıdır? 2. İngilizce öğretmenlerinin ders araştırmasına yönelik görüşleri nelerdir? Araştırmada
eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi Erzurum
il merkezinde sosyoekonomik düzey açısından düşük bir lisede gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 9. sınıfta
öğrenim gören 25 öğrenci ve 5 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada uygulamalar, 9. sınıf İngilizce
dersi ikinci dönem konularını kapsamında yapılmıştır. Ders araştırması çerçevesinde İngilizce öğretmenleri her
hafta bir araya gelerek bir sonraki haftanın ders planını geliştirmişlerdir. Geliştirilen ders planı öğretmenlerden
birinin sınıfında deneme uygulaması olarak uygulanmış ve diğer öğretmenlerin gözlemci olarak derslerde yer
alması sağlanmıştır. Gözlenen derslerin öğretmenler tarafından değerlendirmesinin ardından ders planına son
hali verilmiştir. Son hali verilen ders planı uygulama grubu olarak belirlenen sınıfta uygulanmıştır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “İngilizce Başarı Testi” ve “Yarı Yapılandırılmış
Görüşme Formu” kullanılmıştır. Başarı testi dönem başında ve sonunda uygulanarak öğrencilerin İngilizce
gelişim düzeyleri, yarı yapılandırılmış görüşme formu da dönem sonunda uygulanarak öğretmenlerin ders
araştırmasına yönelik görüşleri belirlenmiştir. Nicel verilerin analizinde tek örneklem t testi, nitel verilerin
analizinde ise betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ders araştırmasının öğrencilerin İngilizce
öğrenme düzeylerini anlamlı ölçüde artırdığı belirlenmiştir. Öğretmenler, ders araştırmasının oldukça faydalı
bir uygulama olduğunu, mesleki gelişim düzeylerini olumlu yönde etkilediğini, öğretim süreçlerini gözlem ve
değerlendirme imkânı sağlayarak öğretimin niteliği ve dolayısıyla öğrencilerin öğrenme düzeylerini önemli
ölçüde artırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretmenler ders araştırmasının bir hizmet içi eğitim modeli olarak
diğer derslerde ve ülke genelinde de uygulanabilecek bir yaklaşım olduğu konusunda hemfikirdirler. Literatürde
ders araştırmasının özellikle matematik ve İngilizce derslerinde öğrencilerin başarılarını artırdığına yönelik
birçok çalışma bulunmaktadır. Öğretmenlerin ders araştırması ile ilgili görüşlerine yönelik sonuçlar da yurt içi
ve dışında yapılan çalışmalarla örtüşmektedir. Bu sonuçlara göre ders araştırması yaklaşımının öğretimin niteliği
ve öğrenci başarısını artırmak adına alternatif bir hizmet içi eğitim modeli olarak kullanılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Ders araştırması, İngilizce eğitimi, mesleki gelişim, eylem araştırması
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Abstract
The Lesson Study approach is a research oriented educational approach that is used by countries like
Japan, Singapore and Hong Kong, where educational success is provided at the national and international
level. The Lesson Study approach is a specified action research that has functional outcomes in order to sustain
professional development of teachers and to increase student success. It is a circulative research process, in which
the limitations and blind spots of the lesson are examined and configured by 4-6 teachers to reach the desired
success level and regarded as workplace learning of teachers for professional development. The purpose of this
research is to improve to students’ level of English learning through lesson study approach. Sub-problems of
research for this purpose are: 1. Does the lesson study improve students’ level of English learning significantly?
2. What are the views of English teachers about lesson study? Action research method was used in the research.
The research was carried out in the second semester, 2016-2017 academic year, a low school in terms of
socioeconomic level in Erzurum province center. The study group consists of 25 students who are in the 9th
grade and 5 English teachers. Applications in the research, 9th grade English lessons were made within the scope
of the second semester topics. In the context of the lesson study, English teachers came together every week and
developed the lesson plan for the next week. The developed lesson plan was implemented as a trial application
in the classroom of one of the teachers and the other teachers were provided to take place in the lessons as
observers. Following the evaluation of the observed courses by the teachers, the lesson plan was finalized. The
final lesson plan was implemented in the class as determined the application group. The “English Achievement
Test” and “Semi-structured Interview Form” developed by the researchers were used as data collection tools in
the research. The achievement test was applied at the beginning and end of the semester for the level of English
language development of the students and the semi-structured interview form were applied at the end of the
semester for the views of teachers about lesson study. One sample t test was used for analysis of quantitative data
and descriptive analysis was used for qualitative data analysis. As a result of the research, it was determined that
the course study significantly improved the students’ learning levels. Teachers have stated that the lesson study is
a very useful application, that it affects the levels of professional development positively and that it increases the
quality of teaching by providing observation and evaluation of teaching processes and thus the learning levels of
students significantly. In addition, teachers agree that the lesson study is an in-service training model that can
be applied in other lessons and throughout the country. There are many studies in the literature regarding the
fact that the lesson study increases the achievement of students especially in mathematics and English courses.
The results of the teachers’ views about the lesson study overlap with those of the studies conducted at Turkey
and abroad. According to these results, it is suggested that the lesson study approach be used as an alternative
in-service training model to improve the quality of teaching and student achievement.
Keywords: Lesson study, English education, professional development, action research
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Özet
Bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmış olan ilkokul dördüncü sınıf İnsan
Hakları, Demokrasi ve Yurttaşlık öğretim programını Sinop ili bağlamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinin üç temel gerekçesi bulunmaktadır; öncelikle söz konusu öğretim programı
ilk kez 2015-2016 öğretim yılında ayrı bir ders olarak ilkokul programında yer almıştır; bunun yanı sıra öğretim
programı uygulanmadan önce herhangi bir alan testine tabi tutulmadığı görülmektedir. Bunlara ek olarak
program yayınlandığından beri sahip olduğu felsefeye, öğretmen yeterliliklerine ve program kapsamında
hazırlanmış ders materyalinin öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyine uygunluğuna dair birtakım eleştirilere
konu olmaktadır. Bu temel sebeplerle bağlantılı olarak çalışmada; öğretim programında tanımlanmış olan insan
hakları kavramının evrenselliği, öğretim programının kazanımlarının, içeriğinin, öğretim materyallerinin ve
yöntemlerinin öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyi açısından uygunluğu; son olarak da öğretmenlerin bu ders
içeriğini öğretebilme konusundaki yeterlilikleri incelenmiştir. Çalışmada, gerçek (intrinsic) durum çalışması
yöntemi, nitel araştırma yaklaşımı ile yürütülmüştür. Veri, doküman analizi -öğretim programı ve ders materyalinin
analizi-; sekiz-saat sınıf içi gözlem ve uzmanlar -yedi ilkokul öğretmeni, üç konu uzmanı, iki proje koordinatörü
ve Temel Eğitim Bölümünde çalışmakta olan bir akademisyen- ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla
toplanmıştır. Çalışmada, program değerlendirme modeli olarak Eisner’in Eğitsel Eleştiri Modeli kullanılmıştır.
Veri, üzerinde çalışılan duruma dair detayları araştırma soruları doğrultusunda betimlemek amacı ile içerik
analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretim programında yer alan kazanımlar
ve içeriğin insan hakları kavramının evrenselliği ile bağdaştığını; aynı zamanda öğretim ve değerlendirme
yöntemlerinin programın felsefesi (yapılandırmacılık) ile örtüştüğünü göstermiştir. Ancak, bulgular resmi
program ile programa ait ders materyali arasında ciddi tutarsızlıklar olduğunu göstermektedir. Ders materyalinin;
içerdiği felsefe, konular, öğretim metotları ve yazımında kullanılan dil açısından programın amaçları ile
uyuşmadığı gözlenmiştir. Program, yapılandırmacı ve demokratik bir anlayışa sahip iken, ders materyalinin
daha geleneksel bir bakış açısı ile hazırlandığı; bunun ise uygulamada ciddi tutarsızlıklara sebebiyet verdiği
gözlenmiştir. Uzman görüşleri de bu tutarsızlığı doğrulamakta; ders materyalinin insan haklarının evrenselliği,
aktif vatandaşlık ve demokrasi kavramları açısından problemli ve tartışmalı olduğunu göstermektedir. Ayrıca,
ders materyalinin öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyi açısından da uygun olmadığı uzmanlar tarafından
belirtilmiştir. Resmi program ile uygulanan program arasındaki fark, öğretmenlerin bu dersi vermeye hazırlıklı
olmamaları ve alan testinin uygulanmamış olması uzmanlar tarafından eleştirilmiştir. Sınıf-içi gözlem bulguları
bu görüşleri desteklemektedir. Söz konusu öğretim programı Haziran 2017’de yürürlükten kaldırılmış olsa
da bu çalışmanın sonuçlarının dikkate alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Yeni öğretim programı
onaylanmış olup, 2017-2018 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Ancak bir önceki öğretim
programı gibi yeni programa dair de kapsamlı bir çalışmanın yapılmamış olduğu, ders materyalinin çok hızlı
bir şekilde hazırlanmaya çalışıldığı, alan testinin yapılmadığı ve öğretmen eğitimlerinin ihmal edilebileceği
gözlenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda yeni ders materyalinin insan haklarının evrenselliği
göz önünde bulundurularak hazırlanması, insan hakları eğitimin eleştirel düşünmeye motive eden bir eğitim
ortamında verilmesinin gerekliliğinin hatırlanması, insan hakları eğitimini verecek eğitimcilerin eğitilmesinin
dersin etkili olarak öğretilebilmesi açısından önem arz ettiğinin göz önünde bulundurulması önerilmektedir.
Program değerlendirme modeli açısından ise Eisner’in Eğitsel Eleştiri modelinin uzman görüşlerini temel alması
ve çoğulcu-nitel bir yaklaşıma sahip olması açısından bu değerlendirme çalışması için uygun olduğu; bununla
bağlantılı olarak modelin buna benzer değerlendirme çalışmalarında kullanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: İnsan hakları ve yurttaşlık eğitimi, program değerlendirme, Eisner’in eğitsel eleştiri
modeli
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Abstract
Human Rights, Democracy and Civics Curriculum for 4th graders was began to be implemented in 20152016 academic year. This study aims to evaluate this curriculum in Sinop context. There were some significant
reasons for conducting this evaluation study: human rights, civics and democracy curriculum is a newly
implemented curriculum in elementary schools, besides it was not field tested, and there have been some
criticisms on its philosophy, teacher competencies and its appropriateness in terms of children’s cognitive level.
According to those reasons, the universality of human rights concept defined in the curriculum was examined;
the appropriateness of the curriculum with its educational attainments, content and instructional material and
methods in terms of students’ cognitive level were questioned; and finally, teacher competencies to teach this
course were tried to be analyzed. In this study, a qualitative intrinsic case study method was utilized. The data
was collected through document analysis -the curriculum and the course material-; eight-hours of classroom
observation, and semi-structured interviews with experts -seven elementary school teachers, three subject
specialists, two project coordinators, and one academician from elementary teacher education program-. Eisner’s
Educational Connoisseurship and Criticism Model was used as an evaluation framework. Content analysis was
used to analyze the data and to illuminate specific details about the case under investigation. Results showed that
the attainments and content were consistent with the universality of human rights perspective; also, instruction
and assessment methods were consistent with the philosophy (constructivism) of the curriculum. However, there
are differences between the curriculum as a document and the way it is practiced. The course material, as regards
to its aims, content and philosophy, is highly inconsistent with the goals of the curriculum. While the curriculum
has a constructivist-democratic understanding, the course material is more conservative. Experts also agreed that
the course material has problematic details regarding the universality of human rights and democracy concepts.
Some experts indicated the inappropriateness of the content and the language of the course material regarding
cognitive level of students. There were also problems about the way of practicing the curriculum; that was also
criticized by experts regarding teacher’s readiness level and “field test” issues. Classroom observations mainly
supported the criticisms of experts. Although the curriculum evaluated herein has been abolished in June 2017,
these findings should still be considered significant. The recent curriculum will be implemented starting from
2017-2018 academic year; however, there has not been a comprehensive study about the recent curriculum.
Besides, the course material will try to be prepared in a short time, and “field test” is neglected. Course material
should be prepared by considering the universality of human rights concept; human rights education should be
an interactive process; and being human rights educator requires competency on human rights therefore there
should be training for teachers. Regarding curriculum evaluation model, it can be claimed that Eisner’s model
was proper for this evaluation study as it considers expert judgment and it has a pluralist-qualitative perspective;
the model could be useful for similar evaluation studies.
Keywords: Human rights and civics education, curriculum evaluation, Eisner’s connoisseurship and
criticism model
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Özet
Ülkemizde 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, 30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6287 sayılı İlköğretim
ve Eğitim Yasası ile 12 yıla çıkarılmıştır. Bununla birlikte ilkokul 4 yıla indirilmiş, ortaokul 4 yıla çıkarılmış ve
eğitim sistemi 4+4+4 olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ilköğretim başta olmak temel eğitim
ders programları yenilenmiştir. Bu yeniliklerden biride Fen ve Teknoloji öğretim programında olmuştur. 2005
yılında dersin adı Fen ve Teknoloji olarak değiştirilmiş 2013 yılında yapılan (4+4+4) 12 yıllık zorunlu eğitim
düzenlemesi ile dersin adı Fen Bilimleri olarak güncellenmiştir. Önceleri ilkokul dördüncü sınıflarda okutulan
ders 2015 yılında ilkokul üçüncü sınıflarda okutulmaya başlanmıştır. Öğretim programlarının etkili bir şekilde
uygulanmasında öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple öğretim programlarının yenileme ve
geliştirme çalışmalarında öğretmen görüşleri önemlidir. İlk kez 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilkokul
üçüncü sınıf düzeyinde okutulmaya başlanmış olan Fen Bilimleri dersi öğretim programının uygulanması
sürecinde ortaya çıkan sorunların öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi alanda yapılacak
program geliştirme çalışmalarına önemli katkı sunması yönünden önemlidir. Bu araştırma nitel araştırma
temelinde bir durum çalışmasıdır. Araştırmada, ilkokul üçüncü sınıf düzeyinde ilk kez uygulanan Fen Bilimleri
Dersinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, Adıyaman il
merkezinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında görev yapan 32 sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmeler ile elde
edilmiştir. Görüşmelerde Fen Bilimleri Dersi ile ilgili öğretmenlere sekiz soru yöneltilmiş ve görüşmeler ses kayıt
cihazı ile kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerden
elde edilen veriler kodlama yapılarak, kategoriler belirlenmiştir. Veriler bu kategoriler altında sınıflandırılarak
anlamlı bir hale getirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ilkokul üçüncü sınıf düzeyinde uygulanan Fen
Bilimleri dersinin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda gelişimine katkı sağlayacağı, üst
sınıflara temel oluşturacağı ve akademik başarıyı artıracağı yönündedir. Ayrıca ders konularının daha ilgi
çekici olduğu yönündedir. , ders konularının ilgi çekici olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu Fen
Bilimleri dersinin Hayat Bilgisi dersinden ayrılmasının birçok yönden olumlu olduğunu belirtirken az sayıda
olumsuz yönü olduğunu da belirtmişlerdir. Katılımcılar Fen bilimleri dersinin uygulanmasına yönelik olarak;
araç gereç eksikliği, kaynak kitap yetersizliği, laboratuvar olmaması gibi güçlükler ile karşılaştıkları şeklindedir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu Fen Bilimleri dersinin üçüncü sınıfta başlamasının birçok yönden olumlu
olduğunu belirtirken, 12 öğretmen bir takım olumsuzlukları ifade etmiştir. Araştırma sonuçları, üçüncü sınıf
düzeyinde okutulan Fen Bilimleri ders programının öğrencilerin eğitimine olumlu katkı sağlayacağı yönündedir.
Ancak yeni Fen Bilimleri dersinin uygulama sürecinde öğretmenler bir takım problemle karşılaşmaktadır. Bu
problemlerin giderilmesine yönelik olarak; okulların laboratuvar ve araç-gereç eksiklerinin giderilmesi, yeni
Fen Bilimleri dersi programına uygun öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması, öğrencilerin hazırbulunuşluk
düzeylerine göre fen bilimleri dersi için ayrı eğitim sınıflarının oluşturulması, öğretmenlere programı tanıtma,
bilgilerini yenilemek ve eksiklerini gidermek için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi önerilmektedir.
Fen Bilimleri dersinin ilkokul üçüncü sınıf düzeyinde uygulanmasına yönelik daha kapsamlı çalışmaların
öğrenci, veli ve uzman görüşlerine göre yapılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Program değerlendirme, ilkokul, fen bilimleri programı, üçüncü sınıf
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Abstract
In Turkey, eight year uninterrupted compulsory education were increased to 12 year by the Primary
Education Law No. 6287 adopted on March 30, 2012. With this change, elementary school has been reduced to
4 years, middle school has been increased to 4 years and the education system has been rearranged to 4 + 4 + 4.
With this arrangement, primary education curricula have been renewed. One of the course curricula that was
changed was the science and technology curriculum. In 2005, the name of the course was changed to Science
and Technology and in 2013 the name of the course was updated to Science. While this course has been taught in
fourth grade until 2013, in 2015 science course started to be taught in the third grade. Teachers have important
tasks in the effective implementation of curricula. For this reason, teachers’ views are important in the renewal
and development of teaching curricula. It is also important to evaluate the problems related to science course
curriculum during the implementation for the first time in the 2015-2016 education year, which is being taught
at the third grade level, in order to make an important contribution to the curriculum development activities
in the field. This research is a case study based on qualitative research. In the research, it was aimed to evaluate
the science course curriculum which was applied for the first time at the third grade elementary schools based
on teacher opinions. The research data were obtained from interviews with 32 classroom teachers working in
Adıyaman city center during 2016-2017 academic year. In the interviews, eight questions were asked to the
classroom teachers about the Science Teaching and the interviews were recorded with the voice recorder. Content
analysis method was used in the analysis of the obtained data. Obtained date coded and categorized. The research
findings indicates that elementary school third grade level science course will contribute students’ development
of cognitive, affective and psychomotor domains, will form the basis for the upper classes, will increase academic
achievement. It also indicated that the subject matter of the course is more motivating for the students. The
majority of participants noted that leaving the Science course from the Life Science course is positive in many
ways, but they also pointed out that there are a few negative aspects. According to participant, during the
application of the science course they faced some difficulties such as the lack of equipment, lack of textbooks and
lack of laboratories. While the vast majority of participants indicated that the start of the Science course in the
third year was positive in many ways, 12 teachers expressed a number of negativities. The results of the research
indicate that the third year science course curriculum will contribute positively to the education of the students.
However, in the implementation process of the new Science Course, teachers face a number of problems. In
order to solve these problems some suggestion are made such as; elimination of equipment deficiencies in school
laboratories, preparation of appropriate teacher’s guide book for the science course, establishment of separate
classrooms for science course and in-service training for teachers related to science curriculum. It is suggested
that more comprehensive studies on the application of science curriculum to the third grade elementary school
should be done according to the opinions of students, parents and experts.
Keywords: Curriculum evaluation, elementary school, science curriculum, third grade.
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Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Özyeterlik İnançlarının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
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Özet
Toplumsal bir varlık olan insan diğer bireylerle sürekli bir iletişim içindedir. Bu iletişimi kurmada en önemli
faktör bireyin kendini ifade ettiği konuşma becerisidir. Konuşma becerisi bu kadar önemli olmasına rağmen bireyler
farklı sebeplerden ötürü konuşma yapacakları zaman kaygı durumunu yoğun olarak yaşayabilmektedir. Konuşma
kaygısı; genel olarak bireylerin topluluk önünde konuşma yaptıkları durumda yaşadıkları sıkıntı durumunu
ifade etmektedir. Bireylerin yaşadıkları konuşma kaygısıyla baş edebilmelerinde bazı üst düzey becerilerin etkili
olduğu belirtilmektedir. Özyeterlik inancı da bu üst düzey beceriler arasında bulunmaktadır. Özyeterlik inancı
bireylerin karşılaştıkları durumlarla başa çıkabilmek için gerekli olan eylemleri yapıp yapamayacaklarına ilişkin
bireysel yargıları ve kararlarıyla ilgilidir. Özyeterlik bireylerin olumlu-olumsuz duygularıyla baş edebilmesini,
duygularını istedikleri şekilde yönlendirebilmelerini içermektedir. Bu çalışmada; ortaokul öğrencilerinin
konuşma kaygıları ve özyeterlik inançlarının cinsiyet, sınıf seviyesi, anne ve baba eğitim durumları açısından bir
farklılık gösterip göstermediği ve dinleme kaygısı ile özyeterlik inançları arasındaki korelasyonun belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Araştırma, var olan durumu ortaya koymayı amaçlayan tarama modeli ile yürütülmüştür.
Araştırmada ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı ve özyeterlik inançlarının belirlenmesi amacıyla iki
farklı ölçek kullanılmıştır. Konuşmaya yönelik kaygı durumlarını belirlemek amacıyla Sevim (2012) tarafından
geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; konuşmacı, çevre ve konuşma psikolojisi odaklı kaygı
olarak üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin toplam güvenirliği ,91 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise ölçeğin
güvenirliği ,89 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin özyeterlik inançlarını belirlemek içinse Muris (2001) tarafından
geliştirilen Telef (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin
bu boyutunun güvenirliği ,86 ; bu çalışmada ise ,79 olarak bulunmuştur. Araştırma, Sivas il merkezinde 9 farklı
ortaokulda bulunan 200 kız, 286 erkek toplamda 486 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde KolmogorovSmirnov (K-S), Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız T Testi, Anova, Spearman Brown Korelasyon
Katsayısı kullanılmıştır. Öğrencilerin özyeterlik ve konuşma kaygısı puanlarının cinsiyet değişkenine göre
kızlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf değişkenine göre özyeterlik puanlarında “5 ve 6”,
“5 ve 7” ve “5 ve 8”inci sınıflar; konuşma kaygısı ölçeğinin çevre odaklı kaygı alt boyutunda “8 ve 6”ıncı sınıflar
arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Anne eğitim durumu değişkenine göre özyeterlik puanlarının “ortaokul
ve lise” ve “ortaokul ve üniversite”; konuşma kaygısı ölçeğinin konuşmacı odaklı alt boyutunda “ortaokul ve
üniversite” arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Baba eğitim durumu değişkenine göre özyeterlik inançlarının
“ilkokul ve üniversite” ve “ortaokul ve üniversite”; konuşma kaygısı ölçeğinin konuşmacı odaklı alt boyutunda
“ortaokul ve üniversite” arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Öğrencilerin akademik özyeterlik
inançları ve konuşma kaygısı ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon testi
sonuçlarına göre; özyeterlik ve konuşmacı odaklı kaygı arasında negatif yönde orta düzeyde (-,36); özyeterlik
ve çevre odaklı kaygı arasında negatif yönde orta düzeyde (-,33); özyeterlik ve çevre psikolojisi arasında negatif
yönde düşük (-,27) bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin özyeterlikleri ile konuşma kaygıları toplam
puanları korelasyon sonuçlarına göre ise orta düzeyde bir ilişkinin (-,49) olduğu tespit edilmiştir. Okulların
farklı kademelerinde araştırma yürütülebilir. Konuşma kaygısı ile farklı üst düzey beceriler arasındaki ilişkiye
bakılabilir. Konuşma kaygısının nedenlerini belirlemek için nitel veya karma yöntem kullanılarak araştırmalar
yapılabilir. Öğrencilerin konuşmalarını geliştirebilmeleri için farklı sosyal etkinliklerde görevlendirilmelerinin
faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Özyeterlik, kaygı, konuşma kaygısı.
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Investigation of Secondary School Students’ Speaking Anxiety and Self-Efficacy
Beliefs in Terms of Various Variables
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Abstract
Speaking anxiety, in general, refers to the state of distress experienced by individuals while speaking in front
of public. It is stated that some high-level skills are effective in helping individuals to cope with their speaking
anxieties. Self-efficacy beliefs are also among these high-level skills. Self-efficacy belief is related to individual
judgements and decisions about whether individuals can take the actions properly to cope with the situations
they experience. In this study; It is aimed to determine whether there is a difference in the speaking anxiety
and self-efficacy beliefs of secondary school students in terms of gender, grade level, educational status of the
mother and the father and the correlation between speaking anxieties and self-efficacy beliefs of the students. The
“Speaking Anxiety Scale” developed by Sevim (2012) were used to determine the speaking anxiety levels. Scale
consists of three sub-dimensions as Speaker, Environment and Speech Psychology-Focused Anxieties. The total
reliability of the scale was determined as ,91. The “ Self-Efficacy Scale for children” adapted by Telef & Karaca
(2012) developed by Muris (2001) was used in order to determine the self-efficacy beliefs of the students. The
reliability of the scale was determined as ,86. The study was conducted on 486 students, 200 females and 286 males
in 9 different secondary schools from Sivas province centre. In the data analysis, arithmetic average, percentage,
T-test, Anova and correlation analysis techniques were used. According to the gender variable, it was seen that
there is a significant difference between the speaker and speaking psychology sub-dimensions of the self-efficacy
beliefs and anxiety scale in favour of female students. According to the grade variable, it was determined that
there is a fundamental difference between the 8th and 6th grades in terms of environment-focused anxiety subdimension in the speaking anxiety scale, and the self-efficacy beliefs of the students are different between “the
5th and the 6th grades”. between “the 5th and the 7th grades”, and between“the 5th and the 8th grades”. According
to the educational status of the mother, a significant difference was found out between secondary school and the
university in the speaker-focused sub-dimension of the speaking anxiety scale and there is an important difference
between secondary school and high school in terms of self-efficacy beliefs. According to the educational status
of the father, a significant difference was found out between the secondary school and the university in the
speaker –focused sub-dimension of the speaking anxiety scale and there is an important difference between
the university and secondary school, and primary school and university in terms of self-efficacy. According to
the correlation results of students’ academic self-efficacy and speaking anxiety total scores were found out to be
moderate (-,49). The study can be conducted on different levels of schools. The relationship between speaking
anxiety and different high-level skills can be studied. The study can be conducted by using qualitative or mixed
method to determine the reasons of speech anxiety. It is thought that it will be useful for students to be assigned
at different social events so that they can improve their speech.
Keywords: Self-efficacy, anxiety, speech anxiety.
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Özet
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5 ve 6. sınıflar) Öğretim Programının, Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığının 17/07/2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5. sınıflarda;
2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanmasına karar verildi. Yeni
program, 2012 yılından bu yana uygulanan standart temelli öğretim programından farklı olarak ünite yapısında
hazırlanmıştır ancak içerik olarak 2012 programıyla benzerdir. BYT dersi 2013 yılında alınan kararla 5. ve 6.
sınıflarda haftada 2’şer saat okutulmak üzere ilk kez zorunlu dersler arasında yerini almıştır. BTY dersinin 2012
yılında öğretim programının değiştirilmesinin ve ders saati artırılarak zorunlu dersler kapsamına alınmasının
ardından programa ve dersin işlenişine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini yansıtan bir araştırmaya
rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul BTY dersinin genel amaç ve yeterliklerine, öğrenme alanlarına,
öğrenme-öğretme sürecine ve değerlendirme yaklaşımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya
koymaktır. Araştırma örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinden Altındağ,
Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle’den rastgele seçilen 11 ortaokulda öğrenim gören 691 tane
5 ve 6. sınıf öğrencisi ile bu ilçelerde görev yapan 28 BT öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama modelinde yapılan bu
araştırmada veriler hem nicel hem de nitel olarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacı
tarafından programın yapısına uygun olarak hazırlanan “BTY dersine yönelik öğrenci ve öğretmen görüşlerini
belirleme formları” kullanılmıştır. Ölçme araçlarının cronbach alfa güvenirlik katsayıları öğrenci görüşleri için
.90; öğretmen görüşleri için .63’tür. Nicel verilerin analizinde f, % ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Nitel
veriler için ise içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin “problem çözme, programlama ve
özgün ürün geliştirme” standardına diğer standartlara göre düşük oranda ulaştıkları ve bu konuya daha fazla süre
ayrılmasını istedikleri; en sevdikleri konunun “çoklu ortam uygulamaları”, en sevmedikleri konunun “donanım”
olduğu; dersin anlatıma dayalı işlenmesinden hoşlanmadıkları, bilgisayar başında uygulama ve araştırma yapmayı
sevdikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin derse ait basılı veya dijital bir kitap hazırlanması
beklentisi içinde oldukları, değerlendirme yöntemi olarak en fazla yazılı sınav ve performans değerlendirmenin
kullanıldığı, akran ve öz değerlendirme yöntemlerinin, EBA’nın ve sosyal kodlama ortamlarının yeterince
kullanılmadığı görülmüştür. BTY dersinin öğrenme öğretme sürecine ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin
öğretmen ve öğrenci görüşleri arasında da anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin BYT dersinde
üst düzey öğrenme içeren uygulama ve değerlendirme istemeleri oldukça anlamlıdır. Çalışma sonunda program
geliştirme, uygulama ve araştırma yönünde öneriler getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi, ortaokul, öğrenci görüşleri, öğretmen görüşleri
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Abstract
The curriculum of Information Technologies and Software Courses (5th and 6th grades) has been decided
to be implemented at 5th grade level since 2017 – 2018 education and training year and all grade levels since
2018 – 2019 education and training year within the decision dated 17/07/2017 and numbered 78 of the Board of
Education Board of Education. The new program, unlike the standard-based teaching program used since 2012,
is prepared at the unit level but is similar to the 2012 program. ITS course was taken as one of the compulsory
courses for the first time in order to be taught 2 hours each week in the 5th and 6th grades with the decision
taken in 2013. Following the change of the curriculum of the ITS course in 2012 and the increase of the course
hours and the inclusion of the curriculum in the compulsory courses, we did not find any research reflecting the
teacher and the student opinions regarding the program and the course. The aim of this study is to reveal teacher
and student opinions on the general goals and competencies of the secondary school ITS course, learning areas,
learning-teaching process and evaluation approach. The study sample consists of 691 5th and 6th grade students
who are studying at 11 secondary schools randomly selected from Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören,
Mamak and Yenimahalle from the provincial centers of Ankara province during 2015-2016 academic year and
28 ITS teachers from these districts. In this survey conducted in the scanning model, data were collected both
quantitatively and qualitatively. During gathering of the research data, “the forms of student and teacher opinions
for the ITS course” prepared by the researcher in accordance with the structure of the program were used. The
cronbach alpha reliability coefficients of the instruments are .90 for students’ opinions; .63 for teachers’ opinions.
F, % and Mann-Whitney U test were used in the analysis of quantitative data. Content analysis was conducted
for qualitative data. As a result, it is seen that the students have reached to the “problem solving, programming
and original product development” standard according to other standards and they want to spend more time on
this topic; The most popular ones are “multimedia applications”, the most disliked is “hardware”; They did not
like the course based on narration, and liked to practice and research on the computer. It has been observed that
teachers and students are expected to prepare a printed or digital book for the course, peer and self-evaluation
methods, EBA and social coding environments are not used enough. It was also found that there was a significant
difference between teachers ‘and students’ opinions regarding the learning, teaching and evaluation approaches
of ITS. In the ITS course, the applications and the evaluation requests involving high level learning are quite
meaningful. Within this study, proposals were made for program development, implementation and research.
Keywords: Information Technologies and Software Course, secondary school, student opinions, teacher
opinions
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Özet
Matematik öğretmen adayları, üniversite eğitimleri süresince etkili öğretimin yapıtaşları olan öğrenme,
öğretim ve müfredat ile ilgilenmektedirler. Öğretmen adayları, alan ve pedagoji dersleri yardımı ile kendi
pedagojik alan bilgilerini oluşturmaktadırlar. Pedagojik alan bilgisi, öğretmenlere matematiksel kavramları, eğitim
uygulamaları yoluyla nasıl açıklanabileceği bilgisini sunmaktadır. Etkili öğretmenler, kavramları ve kavramların
tanımlarını derinlemesine irdelemeye temel olan konu alan bilgisine sahip olmalıdırlar. Bu bilgi, matematiğin
kavramsal öğretimi açısından önem arz etmektedir. Kavramları irdelerken öğretmenler, kavramların nasıl ve
neden matematiksel bir şekilde oluştuğunu detaylı olarak incelemektedirler. Kavramın irdelenmesi, kavramın
tarihsel açıdan incelenmesini, kavrama ilişkin literatürde verilen tüm tanımların derinlemesine analiz edilmesini
ve kavramın tanımlarının bütüncül olarak düşünülmesini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, konu alan bilgisinin
özellikle pedagojik alan bilgisi kapsamında kavram tanımının irdelenmesinin önemi daha fazla araştırmayı
gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada öğretmen adaylarının kavram tanımları bilgisinin pedagojik alan
bilgileri üzerine yansıması incelenmektedir. Ortaöğretim matematik müfredatındaki sayılar, kümeler ve
fonksiyonlar gibi temel kavramlar için de oldukça önemli olan “aralık” ve “sınırlı küme” kavramları seçilmiştir.
Bu nitel çalışma Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği programında
öğrenim görmekte olan iki son sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. “Matematikte Temel Kavramlar” dersini
alan 12 öğretmen adayı, bu ders kapsamında temel matematiksel kavramların tarihsel geçmişini, matematiksel
tanımlarını ve diğer matematiksel kavramlarla ilişkisini hazırlamakla ve sınıf seviyelerine göre pedagojik açıdan
da hazırlamakla sorumlu tutulmuşlardır. İki öğretmen adayı gönüllülük ilkesi ve amaçlı örnekleme esasına
göre seçilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış odak grup görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmelerde öğretmen
adaylarından, (i) aralık ve sınırlı küme kavramını tanımlamaları (ii)bu kavramlara örnekler vermeleri ve (iii)
bu kavramları sınıflarında nasıl tanıtacaklarını açıklamaları istenmiştir. Bulgulara göre, öğretmen adayları
“Matematikte Temel Kavramlar” dersini almadan önce matematiksel tanımları cevaplayamamışlardır. Tanımları
hem tarihsel açıdan hem de öğrencilere tanıtma yollarını ve diğer kavramlarla ilişkisini derinlemesine incelemek,
öğretmen adaylarının müfredat bilgilerini olumlu etkilemiştir. Öğretmen adayları öğrenme, öğretme ve müfredat
açısından asıl merkezde olan unsurun kavramların tanımlarını incelemek olduğunu ifade etmişlerdir. Tanımları
analiz etmenin, öğretmen adaylarının öğrencilere kavramı nasıl tanıtacakları hakkındaki farkındalıklarını
desteklediği görülmüştür. Gelecek çalışmalarda öğretmen adaylarının kavramları irdeleme durumunun
pedagojik alan bilgilerine yansıması, öğretmenlik uygulaması derslerinde yani kendi öğretim deneyimleri
esnasında incelenebilir. Ayrıca, kavramların ve kavram tanımlarının araştırıldığı bir dersin öğretmen adaylarının
mesleki kariyerlerine ışık tutacağı belirtilebilir.
Anahtar kelimeler: Matematik Eğitimi, Kavram Tanımı, Konu Alan Bilgisi, Pedagojik Alan Bilgisi,
Öğretmen Adayı
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Abstract
Learning, teaching, and curriculum are keystones of effective instruction that prospective secondary
mathematics teachers deal with during their education and career. Prospective teachers construct their own
pedagogical content knowledge with the help of the knowledge from both content and pedagogical courses.
Pedagogical content knowledge enables teachers to know how mathematical concepts can be explained through
instructional practice. Effective teachers should have subject matter knowledge that is essential for unpacking
concepts and their definitions, which are directly related with teaching mathematics conceptually. While unpacking
concepts, teachers work thoroughly on how and why concepts are formed mathematically. Unpacking concepts
includes exploring the concepts’ historical perspectives, deeply analyzing all the definitions of the concepts in
the literature and contemplating the definition of the concept holistically. On the other hand, the importance of
the subject matter knowledge, especially unpacking concept definitions for the pedagogical content knowledge,
still requires further investigation. Accordingly, in this study, we examine how prospective mathematics teachers
reflect their knowledge of concept definition on their pedagogical content knowledge. We have selected interval
and bounded sets concepts, which are significant for main concepts in secondary mathematics curriculum such
as numbers, sets, and functions. We have conducted this qualitative study with two prospective mathematics
teachers studying in a five-year teacher training program at the Secondary Mathematics Education Department of
a university in Turkey. In the “Basic Concepts in Mathematics” course, 12 prospective mathematics teachers were
responsible for preparing basic concepts through their historical backgrounds, mathematical definitions and the
relations with other mathematical concepts as well as pedagogical aspects according to their level of education.
The two participants were selected with purposeful and convenience sampling. The data is collected through a
focus group in the semi-structured interviews. We asked participants (i) to define the concepts of interval and
bounded sets, (ii) to give examples for the concepts, and (iii) to explain how they would introduce these concepts
in the classroom. Content analysis was used in the analysis of the raw data. According to the findings, participants
had not questioned the mathematical definition of the concepts before the course. Examining the definitions
according to the historical perspective as well as the ways to introduce these concepts to students profoundly,
and relating the concepts to other concepts were observed to influence the participants’ curriculum knowledge
positively. They had regarded the core of learning, teaching, and curricular issues as the definition of unpacking
concepts in the context of instruction. Analyzing the definitions of the concepts also enhanced participants’
awareness of how these concepts could be introduced to the students. Future research could investigate the
prospective teachers’ unpacking concepts reflections on their pedagogical content knowledge during the teaching
practice course. A course which includes investigating concepts and its definitions in depth could shed light on
their professional career.
Keywords: Mathematics Education, Concept Definition, Subject Matter Knowledge, Pedogogical Content
Knowledge, Prospective Teachers
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Abstract
Due to rapid improvement in information technologies and communications, students need to adapt
themselves to the challenges that rise up as a result of these changes. On the other hand, the main goal of the
education system should meet students’ requirements. In this regard, special attention is required for designing
curriculum for students so that it covers their individual, national and worldwide needs in order to develop social
justice, peace, and their responsibility for the environment.
Cultural diversity is an important factor which in dealing with this phenomenon. Specifically, Islamic
countries are questioned about meeting these challenges. However, dealing with these types of problems do not
belong to a particular religion or ideology or geographical situation. In this article, we have a qualitative approach
to the above problem with the aid of Islamic statements about the concept of ‘Internationalization’ in designing
curriculum. Therefore, we employ the method of content analysis. In this study, Iran is our target as one of the
Islamic countries with a large percentage of Muslims. The results revealed that not only Islamic contents have not
any conflict with the technological alterations, but also this religion has enough flexibility to match itself with
new rules and regulations that come up with the new generation of technologies. Cultural diversity, intercultural
understanding, communication development, responsibility about our surrounding area, including physical and
human elements, and interchange of experience are the concepts that are in principle acceptable in Islam. Critical
thinking and tolerance against opposite beliefs are some other items that Islam has positive opinions about them.
Furthermore, Wisdom is the main common tool of human kind for communication and analyzing the opinions
of each other. With the aid of this tool, people can have a common point of view about the above-mentioned
concepts.
Keywords: International curriculum, cultural diversity, intercultural understanding, communication
development

127

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 129
PISA Sonuçlarının Ekonomik Göstergeler (2003-2015) Kapsamında İncelenmesi:
Türkiye ve Güney Kore Örneği
Güner Koç Aytekin1, Neşe (Işık) Tertemiz2
1Yrd. Doç. Dr. Ufuk Üniversitesi, gkocaytekin@gmail.com
2Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, tertemiz@gazi.edu.tr

Özet
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2000 yılından bu yana üçer yıllık dönemlerde 15 yaş
grubu öğrencilerine uygulanan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), öğrencilerin kazanmış
oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma olmasının yanında, dünya genelinde politika belirleyiciler,
kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini, araştırmaya katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin bilgi
ve beceri düzeyleriyle karşılaştırmak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla standartlar oluşturmak (örneğin
ülkeler tarafından elde edilen ortalama puanlar, ülkelerin eğitim çıktıları ve eğitim fırsatlarında eşitliği en yüksek
düzeyde sağlama kapasiteleri) ve eğitim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için PISA sonuçlarını
kullanmaktadırlar. Çalışmada örnek oluşturması açısından; benzer ekonomik modeller uygulayan iki ülkeden biri
olan ve 1960›lı yıllara kadar birçok sosyo-ekonomik gösterge bakımından Türkiye›nin gerisinde bulunan Güney
Kore, yaklaşık olarak aynı zamanlarda kalkınma plan ve programları uygulamaya başlamış olmasına rağmen,
sosyo-ekonomik yönden önemli ölçüde ilerleme göstermesi dikkate değerdir. Bu kapsamda Güney Kore, gerek
milli gelir gerekse de endüstrileşme bakımından 2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye’den daha yüksek sosyoekonomik gelişme sağlayabilmiş ve gösterdiği ekonomik kalkınma ve büyüme performansı ile gelişmiş ülkeler
seviyesine yükselmiştir. Yapılan karşılaştırmalı çalışma ve raporlarda ekonomik göstergeler bağlamında ülkelerin
başarıları değerlendirilirken genellikle; GSYH ve kişi başına düşen milli gelir, eğitime yapılan harcama, öğrenci
başına yapılan harcama, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikler dikkate alınmaktadır. Bu göstergelerin yanında,
ülkelerin ithalat-ihracat rakamları, yurt içi tasarrufları, işsizlik oranları, GSYH içinde AR-GE’ye ayrılan paylar
gibi göstergelerin de ele alınması yararlı olacaktır. Bu çalışmanın çıkış noktası, disiplinlerarası bir bakış açısıyla,
Türkiye ve Güney Kore’nin PISA sonuçlarına hem eğitim sistemi hem de ekonomik göstergeler bakımından
geniş bir perspektifle bakmaktır. Özetle; PISA sonuçları, yıllara göre ele alındığında (2003-2015), fen bilimleri
okuryazarlığı, okuma becerileri ve matematik okuryazarlığı alanlarında Türkiye, OECD ülke ortalamalarının
altında kalırken, Güney Kore’nin başarısı OECD ülke ortalamalarının oldukça üzerindedir. PISA’daki başarı ile
ülkelerin ekonomik performansları arasında ilişki bulunmasına karşın finansal kaynakların başarı üzerindeki
açıklayıcılığı sınırlıdır. Bu kapsamda, PISA sonuçlarında eğitime ayrılan kaynakların miktarı kadar nasıl
kullanıldığı da önemlidir. Öğrenci başına yapılan harcama bakımından Güney Kore, OECD ortalamasının altında
olmasına rağmen en başarılı ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye ise öğrenci başına yapılan harcamalarda
özellikle son yıllarda belirgin bir artış kaydetmesine rağmen istenilen başarı düzeyinin oldukça gerisindedir.
Dolayısıyla, bu çalışmada, söz konusu iki ülkenin PISA performanslarının, ülkelerin eğitim sistemleri ve
ekonomik göstergeleri bağlamında incelenerek karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: PISA, ekonomik göstergeler, Türkiye-Güney Kore PISA sonuçları.
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Abstract
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has administered the PISA (International
Student Assessment Program) examination every three years since 2000. It deals with the evaluation of students’
knowledge and skill levels. Given that students from different countries take part in the PISA, policy makers have
used the results for different purposes, including the comparison of the knowledge and skills levels of the students,
the development of standards to improve educational services (for instance, educational outcomes and capacity
to provide equal education opportunities) and the identification of strenghts and weakness of the educational
system. In the study the PISA results of Turkey and South Korea are being compared. These two countries have
followed similar economic models. South Korea was behind Turkey in terms of many socio-economic indicatiors
until the 1960s. Both countries initiated the regular development plans and programs nearly at the same period.
However, South Korea realized these plans and became much more advaned socio-economically. In the 2000s
South Korea developed and became superior in contrast to Turkey in terms of industrialization level and national
income. Ultimately, it became a industrialized country with its sconomic development level. Countries are mostly
compared based on certain indicators, including gross national product, per capita income, educational expenses,
expenses per student, socio-economic and cultural characteristics. In addition to these primary indicators the
following ones are also taken into consideration in such comparisons: import-export amount, domestic savings,
unemployment rate and the ratio of research and development expenses in gross national product. This study
attempts to make a comparsion of the PISA results of Turkey and South Korea in terms of educational system
and economic indicators of these countries. In the period of 2003-2015 Turkey was behind the average of the
OECD country rankings in terms of science literacy, reading and mathematical literacy. However, South Korea
has a ranking higher than the average in terms of these indicators. Although success in PISA has been shown to
be related to countries’ economic performance, the financial sources have been shown to predict achievement
in a limited way. It suggests that in the PISA results both the amount and the way to use of sources allocated to
education have a significant role to play. Although the amount of educational expenses in South Korea is lower
than average expenses of other OECD countries, its PISA performance is well. In Turkey educational expenses
have increased in recent years, but its PISA performance is not at the desired level. Therefore, this study aims at
comparing the PISA performance of Turkish and South Korean students in terms of the educational systems and
economic indicators of these two countries.
Keywords: PISA, economic indicators, PISA results of Turkey and South Korea
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Özet
Dünya çapında geleneksel toplumlarda dahi değişen yaşam tarzı, aile hayatı ve yeme alışkanlarının çeşitli
etkileri olmaktadır. Bu etkiler çocukların aktiviteleri için de geçerlidir. Bu etkilerden bazıları olumlu bazıları
ise olumsuz olabilir. Değişen alışkanlıklarla birlikte hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde
sıklıkla görülen olumsuz etkilerden biri de obezitedir. Birçok ülkede gençlerin hareketsizlikleri ve obezite gibi
hastalıkların artışı kaygı oluşturmaktadır. Çeşitli araştırmalar erken yaştan itibaren yapılan fiziksel aktivitelerin
kardiyovasküler hastalıklar gibi rahatsızlıklara neden olan risk faktörlerini önlemesinin yanı sıra beyin
fonksiyonları ve akademik başarı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bir diğer taraftan, fiziksel
aktivite sadece kişiyi fiziksel olarak güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda özgüveni de artırır. Özgüven fiziksel
aktiviteyle olan ilişkisinin yanı sıra, başarı ile de ilişkilendirilmektedir. Çeşitli araştırmalarda özgüven ve akademik
başarı arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, bu araştırmada ortaokul 8.
sınıf öğrencilerinin fiziksel aktivite, özgüven ve akademik başarıları arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Tarama
modelinin kullanıldığı araştırmaya 2016-2017 eğitim yılında Batı Karadeniz bölgesindeki bir ildeki üç ortaokulda
okuyan 226 8. Sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesinde Kowalski ve
arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen ve Emlek Sert ve Bayık Temel (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
“Fiziksel Aktivite Soru Formu” (FAS), özsaygı algısının belirlenmesinde Piers-Harris tarafından geliştirilen
ve Öner (1996) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çocuklar için Öz Kavramı Ölçeği ve akademik başarılarının
belirlenmesinde Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı algıları kullanılmıştır. Veriler toplanmış
olup analiz aşamasına geçilmiştir. Öncelikle öğrencilerin fiziksel aktivite ve özgüven düzeyleri ile akademik
başarılarının ortalamaları hesaplanacak daha sonra fiziksel aktivite düzeyi, özgüven düzeyi ve akademik başarı
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite, özgüven, akademik başarı
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Abstract
Changing lifestyles, family life and eating habits all around the world including even the traditional societies
have different implications. One of them is about the activities children do. While some of these implications
are positive others could be negative. One of those negative implications seen both in developed and developing
countries is the problem of obesity. The problem of inactive children and increase in obesity is an issue of concern
in many countries. Research indicate that physical activities done from an early age not only prevent risk factors
causing to cardiovascular diseases but also have positive impacts on brain functions and academic achievement.
On the other hand, physical activity not only strengthens one physically but also improves self-esteem. In
addition to the relation of self-esteem with physical activity, it is also related to achievement. Various research
indicates a positive relationship between self-esteem and academic achievement. Accordingly, the purpose of the
current study is to examine the relationships between physical activity, self-esteem and academic achievement
of 8th grade students. The study is a survey study and 226 8th grade students in a province in Western Black Sea
during 2016-2017 academic year participated in the study. In determining the physical activity levels of the
students “Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) developed by Kowalski et al. (1997) and
adapted into Turkish by Emlek Sert and Bayık Temel (2014) is used; and in determining self-esteem, Piers-Harris
Children’s Self-Concept Scale adapted into Turkish by Öner (1996) is used. Turkish Language and Mathematics
academic achievement perceptions of the students is used as the academic achievement criteria. The data have
been collected and the analysis of the collected data is ongoing. Students physical activity levels, their self-esteem
scores and academic achievement perceptions will be calculated and following that, Pearson Correlation analysis
will be conducted to see if there is a significant relationship between physical fitness, self-esteem and academic
achievement.
Keywords: Physical activity, self-esteem, academic achievement.
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Özet
Son 20 yılda öğretim programları sıklıkla yenilense ve öğretmen kılavuzları yayımlansa da, öğretmenlerin
programlara bağlı kaldığını söylemek güçtür. Öğretmenler kendilerine verilen idari talimatları yorumlar, uygular
ve bazı durumlarda da görmezden gelir, direnir veya reddeder. Bazı araştırmalarda, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yayımlanan programların öğretmenler tarafından birebir uygulanmadığı ve çeşitli nedenlerle
(öğrenci profili, sınavlar, bölgesel-sosyal-ekonomik-kültürel farklılıklar vb.) değiştirildiği bilindiğinden,
oldukça merkeziyetçi bir anlayışla program tasarlamanın anlamı sorgulanır hale gelmektedir. Başka bir deyişle,
uygulanmayan programları tasarlamanın veya öğretmen özerkliğini fazlasıyla sınırlamanın sonuçları tartışmaya
değer hale gelmektedir. Üstelik “Neden öğretim programları hazırlanıyor?” ya da “Öğretim programları ne işe
yarıyor?” gibi sorular da öne çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde program kontrolü incelendiğinde, farklı yaklaşım
ve pratiklerin olduğu görülmektedir. Bazı ülkeler (hâlâ) kural koyucu (prescriptive) ulusal öğretim programları
uygularken (Fransa, Çin, Singapur, Güney Kore ve Japonya) ya da tekrar buna dönerken (İngiltere), bazıları
da (Finlandiya, Estonya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Belçika, Rusya, Avusturalya ve
Brezilya) ulusal çekirdek programlar hazırlayıp bunların yerel düzeyde biçimlendirilmesine olanak tanımaktadır.
Türkiye’de ise okulların ve öğretmenlerin özerklikleri oldukça sınırlıdır ve okullar arasında kalite farklılıkları
oldukça büyüktür. Öğretim programları ve ders kitaplarına ilişkin tüm önemli kararlar merkezden verilmekte,
bölgesel farklılıklar ve yerel özellikler göz ardı edilmektedir. Avrupa ve dünya geneli ile kıyaslandığında Türkiye,
okul ve öğretmen özerkliğinin en az olduğu ülke olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin merkezden
hazırlanmış öğretim programlarını bölgesel ve yerel ihtiyaçlara göre uyarlamak gibi bir sorumlulukla baş başa
kaldığı söylenebilir. “Öğretim programlarının uyarlanması” kavramı ise Türkiye için oldukça yeni olup, uyarlama
biçimleri ve nedenleri üzerine son derece sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Oysa Batı alanyazınında
program uyarlama örüntüleri ve moderatörleri bile saptanmıştır. Bu çerçevede çalışmanın amacı program
kontrolü, öğretmen özerkliği ve program uyarlamaları arasındaki ilişkileri belirleyerek, Türkiye’de öğretim
programlarının öğretmenler tarafından benimsenmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasını-uyarlanmasını
sağlamaya yönelik öneriler geliştirmektir. Bu sayede belki de sıkça yenilenen programların kâğıt üstünde
kalması ya da örtük uyarlamalar yapılması engellenebilir. Zira 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm ders ve
sınıflarda yeni öğretim programlarının uygulamaya geçirileceği düşünüldüğünde, söz konusu ilişkilerin dikkate
alınmasıyla bazı önlemler alınabilir ve bu konuda yeni araştırmalar yapılabilir. İlgili uluslararası ve ulusal
alanyazın birlikte değerlendirildiğinde; eğitimde program kontrolü, öğretmen özerkliği ve program uyarlamaları
arasında sıkı bir ilişkinin olduğu göze çarpmaktadır. Yönetsel açıdan bakıldığında, öğretmen özerkliği azalırsa
eğitim programları çıktıya odaklanır, öğrenme ürünlerinin dışsal kontrolü önemli hale gelir ve öğretmenlerden
programları harfiyen uygulaması beklenir. Bu noktada, öğretim programlarının nasıl ya da niçin uyarlandığı
önemini kaybeder. Türkiye’deki mevcut durum da bu ilişkiyi açıkça yansıtmaktadır. Merkezi sınavlar nedeniyle
başarı sadece sınav puanına indirgenmiştir ve böylece programlar çıktıya odaklanmıştır. Okul yöneticileri
öğretmenlerin programları tam olarak uygulamalarını beklemekte ve bu nedenle öğretmenlerin sınırlı bir
özerkliği bulunmaktadır. Bu sınırlar çerçevesinde programların nasıl ve niçin uyarlandığı konusu da arka plana
düşmektedir. Oysa özerk olmayan kişi ve kurumlar adına başka kurum ve yetişkinler karar verdiğinden, bu kişi
ve kurumlar kendilerini geliştirme ihtiyacı hissetmemektedirler. Esasen merkezi eğitim düzenlemelerinin dışsal
kontrolü artıran bir mekanizma oluşturduğu ve bu nedenle öğretmenlerin profesyonelleşmekten ziyade, tam
tersine profesyonellikten uzaklaşmalarına yol açığı da dile getirilmektedir. Türkiye’de öğretmenlerin okuluna ve
sınıfına dair özel koşulları dikkate alarak programı uyarlamaya, yeni yöntem ve materyaller denemeye, kendini
mesleki olarak sürekli geliştirmeye ihtiyaç duymamasında özerkliklerinin çok sınırlı olmasının etkili bir faktör
olabileceği düşünülebilir. Öğretmenlere programları kendi bölge, okul ve sınıf özelliklerine göre uyarlamaları
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için fırsat ve seçenekler verildiğinde daha nitelikli bir öğretim gerçekleşebileceğinden, bu yöndeki çabaların
artması gerekmektedir. Bu çerçevede yeni öğretim programlarında farklı ihtiyaçlara ve koşullara göre uyarlama
seçeneklerinin neler olabileceği açıklanmalı, öğretmenlerin pedagojik tasarım kapasitesi geliştirilmelidir. Ayrıca
yapılacak araştırmalarda program uyarlamalarının nasıl, ne tür ve ne kadar olabileceği, uyarlama sürecinde hangi
ikilemlerin yaşandığı, uyarlama becerilerinin nasıl geliştirilebileceği, hangi uyarlamaların öğrencileri daha çok
geliştirdiği ve öğretmen özerkliği ile uyarlamalar arasındaki ilişki incelenmelidir.
Anahtar kelimeler: Eğitimde program kontrolü, program özerkliği, öğretmen özerkliği, program uyarlama,
öğretmenlikte profesyonellikten uzaklaşma Anahtar kelime, anahtar kelime, anahtar kelime
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Abstract
Even though the curriculum has often been revised and teacher guidelines have been published in the last
two decades, it is hard to say that teachers adhere to these. Teachers enact, animate, interpret and in some cases
ignore, resist and dismiss the policy directives handed down to them. In some research, it has been determined
that teachers do not closely follow the curriculum by the Ministry of Education and for various reasons (student
profile, exams, regional-social-economical-cultural differences etc.) these programs are adapted, thus curriculum
preparation with a very centralized mentality is being questioned. In other words, it is worth discussing
designing a curriculum that is not implemented or the results of strictly restricted teacher autonomy. Moreover,
questions such as ‘Why is the curriculum prepared?’ or ‘What is the curriculum beneficial for?’ are raised. When
curriculum control is examined in developed countries, it is seen that each country holds a different profile.
Some countries (still) have a prescriptive national curriculum (e.g. France, China, Singapore, Korea and Japan)
or are re-emphasizing prescription (e.g. England). Others (like Finland, Estonia, Hungary, Scotland, United
States, Netherlands, Russia, Australia and Brazil) have a national core curriculum that can -and is expected to- be
shaped at local, governing board or school levels. However, in Turkey the autonomy of schools and teachers is
very restricted and the level of quality significantly differs between schools. The curriculum, course books and all
important decisions are shaped in a centralized way and regional differences are discarded. Compared to Europe
and the rest of the world, Turkey is defined as the country with the least school and teacher autonomy. Therefore,
it can be said that teachers have the responsibility to adapt the curriculum prepared in a centralized way to meet
the needs of local requirements. The term ‘curriculum adaptation’ is rather new for Turkey and there is few
studies on the types and reasons of adaptation. In the Western literature, however, curriculum adaptation patterns
and moderators have been identified. In this framework, the aim of the study is to identify the relationship
between curriculum control, teacher autonomy and curriculum adaptation and to develop suggestions for the
adoption of the curriculum in Turkey by the teachers and the effective implementation-adaptation of these.
In this sense, the frequently revised curriculum left on paper or implicit adaptations can probably be avoided.
As in the 2018-2019 academic year, it is considered that in all classrooms and lessons new curricula will be
implemented, some precautions can be taken by taking into account the mentioned relations and new research
can be performed. When the relevant international and national studies is evaluated together, there is a close
relationship between curriculum control, teacher autonomy and curriculum adaptation. From a governance
perspective, when teacher autonomy decreases the curriculum is output based, external control of products is
important and teachers are expected to faithfully implement the curriculum. At this point, curriculum adaptation
or how it is adapted loses its significance. The current situation in Turkey clearly reflects this relationship. Due
to central examinations, success has been reduced to national exams only and therefore, the curriculum focuses
on output. School administrators expect teachers to fully implement the curriculum and; therefore, teachers
have limited autonomy. In terms of these limitations, the concept how and why the curriculum is adapted fade
into background. Since others decide on behalf of non-autonomous individuals and institutions, they do not feel
the need for self-improvement. Furthermore, it is also pointed out that centrally imposed education regulations
actually constitute a mechanism that functions to increase external control, thus de-professionalising rather than
professionalising teachers. In Turkey, restricted autonomy can be considered as an effective factor when teachers
do not feel the need to adapt the curriculum taking into consideration the special conditions of their schools and
classrooms, do not try new methods and materials, do not have the need to continuously develop professionally.
When teachers are provided with the opportunity and options to tailor the curriculum to their region, school
and classroom specifications, more qualified teaching environment can be created, hence effort to do so should
be increased. In this context, what the adaptation options based on the different needs and conditions in the
new curriculum should be explained, and the pedagogical design capacity of the teachers should be developed.
Moreover, in further research, the method, the type and the amount of the curriculum adaptation, the dilemma
faced during the adaptation process, the ways adaptation skills can be developed, the types of adaptation which
develop students learning, and the relationship between teacher autonomy and adaptations should be analyzed.
Keywords: Curriculum control, curriculum autonomy, teacher autonomy, curriculum adaptation, teacher
de-professionalism.
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Özet
Eğitimde bireysel farklılıkları daha fazla dikkate alan ve öğretimle ilgili düzenlemeleri bu anlayışa uygun
olarak yapan 21. yüzyıl eğitim anlayışında çeşitlilik esas unsurlardan biri haline gelmiştir. Öğretim hayatındaki
tecrübeler, öğrencilerin eğitim durumlarından beklentilerini etkileyen unsurlardandır, dolayısıyla bu tecrübeler
öğretmen adaylarının mesleki karakterlerini oluşturmalarında etkili olacaktır. Bu nedenle, öğretmen adaylarının
eğitim durumlarından beklentilerinin belirlenmesi hem yaşadıkları eğitim tecrübelerinin etkilerini görmek hem
de mesleğe başladıktan sonraki davranışlarını ön görmek açısından faydalı olabilir. Literatürdeki çalışmalar
daha çok öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili algılarını belirlemeye yöneliktir. Oysa öğrencilerin tercihlerinin
belirlenmesi ve öğretimin buna göre çeşitlendirilmesi eğitimin verimliliğini arttırabilir. Bu çalışmanın amacı
gelecekte öğretme işini yapacak olan öğretmen adaylarının eğitim durumlarından beklentilerinin belirlenmesi
ve beklentilerinin bölüm, sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise türü ve fakültede derslerin işlenişinin beklentilerine
uygunluğu açısından istatistiki olarak anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Araştırma
nicel desenle düzenlenmiş ve yöntem olarak tarama yöntemi; örneklemin belirlenmesinde ise mümkün olan
en yüksek düzeyde katılımı sağlamak amacıyla uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 20162017 eğitim-öğretim yılında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin dokuz bölümünde öğrenim görmekte
olan 377 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama amacıyla yapılandırmacı öğrenme, öğretmen merkezli
öğrenme, işbirlikli öğrenme ve pasif öğrenme alt boyutlarından ve toplamda 34 maddeden oluşan “Öğretmen
Adaylarının Eğitim Durumu Beklentileri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgulara göre, öğretmen adayları
eğitim durumlarında en fazla yapılandırmacı öğrenme, en az ise pasif öğrenme yaklaşımının uygulanmasını
beklemektedir. Öğretmen adayları, kendilerine uygulanan öğretimin eğitim durumları beklentilerine orta
düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının eğitim durumları beklentilerinde okudukları
bölüm açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır ve bu fark genel itibariyle pasif ve öğretmen merkezli öğretim
yöntemlerini tercih eden sayısal bölümlerle yapılandırmacı ve işbirlikli öğrenmeyi tercih eden sözel bölümler
olarak özetlenebilir. Katılımcıların okumakta oldukları sınıf, cinsiyet ve mezun olunan lise türü açısından
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Buna göre, 2005 yılından itibaren yapılandırmacı bir yaklaşıma uygun
olarak düzenlenen ilk ve ortaöğretim programlarının geleceğin öğretmenlerini yapılandırmacı bir yaklaşımla
öğrenmeye teşvik ettiği söylenebilir. Ancak, öğretmen adayları eğitim fakültesinde aldıkları derslerin genel
itibariyle tercih ettikleri yapılandırmacı yaklaşıma orta düzeyde uygun olduğunu ifade etmeleri hem sistemin
hem de öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımla ilgili bilgi ve beklentilerinin gözden geçirilmesini
gerekli kılmaktadır. Öğretmen adaylarının eğitim durumları beklentilerinde cinsiyet, okudukları sınıf, mezun
olunan lise türü açısından anlamlı bir farklılık görülmezken özellikle sayısal ve sözel bölümler arası farklılıklar
olması alanların özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. İleride yapılacak çalışmalarda, öğretmen adaylarının
eğitim fakültesinde aldıkları eğitimin hangi yönleriyle uygulanmasını bekledikleri eğitim durumlarına uygun
olmadığının belirlenmesi ve sayısal ve sözel bölümler arasındaki farkların kaynaklarının derinlemesine
incelenmesi literatüre fayda sağlayabilir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen adayları, öğrenme tercihleri, yapılandırmacı eğitim, pasif öğretim, öğretmen
merkezli eğitim
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Abstract
The diversity has become one of the main elements of 21st century education that gives real importance to
the individual differences and organizes the education system accordingly. The experiences within the school
life affect students’ expectations from teaching and learning situations, so these experiences are supposed to
influence student teachers’ professional characteristics. As a result, determining student teachers’ expectations
from the teaching and learning situations might be beneficial in both detecting the effect of previous educational
experiences and predicting their professional approaches when they start their career. The studies in the literature
are mainly on figuring out students’ perceptions of the teaching and learning situations. However, determining
students’ expectations and diversifying the teaching process accordingly might increase the effectiveness of
the education. This study aims to find out the student teachers’ expectations from the teaching and learning
situations and examine if their expectations differ in a statistically significant way in terms of their department,
grade, gender, type of high school they graduated from and their overall perception on the lectures in the
faculty. The study employs a quantitative design and survey method. The sampling was done through convenient
sampling in order to maximize the participation in the study. The sample was 377 student teachers studying at
nine departments at Aksaray University Faculty of Education in 2016-2017 academic year. The data was collected
through “The Scale of Student Teachers’ Teaching and Learning Situations Expectations” that includes 34 items
and four dimensions, namely knowledge construction, teacher direction, cooperative learning and passive
learning. The findings indicate that the most expected approach is knowledge construction while the least is
passive learning. Participants think that the education in the department fits their expectation in a medium level.
There is a statistically significant difference in participants’ teaching and learning situation expectations in terms
of their department. While math-science dominated departments generally expect passive and teacher-directed
learning, verbal departments generally prefer cooperative and knowledge construction learning. There is not a
statistically significant difference in participants’ expectations in terms of their grade, gender, type of high school
they graduated from and their overall perception on the lectures in the faculty. The primary, secondary and
high school curricula designed in a constructive approach since 2005 might be concluded to promote student
teachers to prefer a constructive way in their learning. On the other hand, the educational system in the faculty of
education and student teachers’ knowledge on and expectations from the constructive learning should be worked
in more detail as participants express that the education in their department fits their expectation in a medium
level. The difference between math-science and verbal departments might be because of the different nature of
their departments. For the further studies, it might be beneficial to investigate what aspects of the teaching and
learning situations do not match with student teachers’ expectations from the undergraduate education and
deeply examine the reasons of the difference especially between numeric and verbal dominated departments.
Keywords: Student teachers, teaching-learning situations, learning preferences, constructive learning,
passive learning, teacher-directed learning
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Özet
Eğitim programlarının uygulandığı okullarda; programın yapısı, yer, örgütsel durum, finansal kaynaklar,
öğretmenlerin, toplumun ve öğrencilerin karakteristik ve kültürel özellikleri farklılık gösterebilmektedir (Lewy,
1991; Ringwalt, Ennett, Vincus, & Simons-Rudolph, 2004; Yüksel, 1998). Bu durum eğitim programlarının
planlanmasında ve uygulanmasında bölgesel ve kültürel farklılıkların dikkate alınmasını gerektirmekte
(Bümen, 2006) ve okul temelli program geliştirme kavramının gün geçtikçe önem kazandığı görülmektedir
(Marsh, Christopher, Lynne & Gail, 1990; Priestly, Minty & Eager, 2013). Program geliştirme çalışmalarına
yön veren özellikler Türkiye açısından incelendiğinde, okul temelli program geliştirme anlayışının farklı eğitim
programlarında dolaylı olarak vurgulandığı belirlenmiştir. Bu eğitim programlarından biri de okul öncesi eğitime
yöneliktir. Özellikle 2013 yılında yeniden düzenlenen okul öncesi eğitimi programlarında, öğrenen merkezli ve
esnek olan bir yaklaşım benimsenmiş, bu doğrultuda öğrenme kazanımlarının belirlenmesinden, değerlendirme
araçlarının seçimine kadar tüm aşamalarda öğretmene özerlik tanındığı belirlenmiştir. Öğretmenin program
geliştirme sürecine katılımını sağlayan bu tür durumlar, okul temelli uygulamalara yön veren programa bağlılık
kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Programa bağlılık, tasarlanan programın öğretmen/paydaşlar tarafından
aslına sadık kalınarak uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Bümen, Çakar & Yıldız, 2014). Okul öncesi eğitim
programında öne çıkan özellikler incelendiğinde ise okul temelli program geliştirme anlayışının önerildiği ancak
bu yaklaşımın doğrudan belirtilmediği ortaya konmuştur. Bu durum okul öncesi öğretmenlerin gerçekleştirdikleri
uygulamaların öğretim programına bağlılık kavramı çerçevesinde incelenmesi gereksinimini doğurmuştur.
Bu gereksinimden hareketle gerçekleştirilen araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin gerçekleştirdikleri
okul temelli uygulamaların öğretim programına bağlılık kavramı çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada durum çalışması temel alınmıştır. Araştırmanın katılımcılarını kritik durum örneklemesi yoluyla
belirlenmiş sekiz okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında görüşme yöntemi kullanılmış,
verilerin analizinde ise tümevarımsal içerik analizinden yararlanılmıştır. Analiz süreci devam etmekle birlikte,
ulaşılan bulgular okul öncesi öğretmenlerinin öğretim programına kısmen bağlı olduğunu göstermektedir. Bu
doğrultuda gerçekleştirilen okul temelli uygulamaların; daha çok mevcut materyallere uyum sağlama ya da yeni
materyal yaratma gibi alanları içeren, öğretmenlerin bireysel ya da küçük gruplar halinde gerçekleştirdikleri kısa
dönemli planları kapsadığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitimi, okul temelli program geliştirme, programa bağlılık
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Abstract
The structure of the curriculum, place, organizational layout, financial sources, the characteristics of
teachers, community, and students vary substantially in the schools where the curriculum is implemented
(Lewy, 1991; Ringwalt, Ennett, Vincus, & Simons-Rudolph, 2004; Yüksel, 1998). This requires taking regional
and cultural differences into account while planning and implementing curriculum (Bümen, 2006), which
increases the significance of developing school-based curriculum day by day (Marsh, Christopher, Lynne & Gail,
1990; Priestly, Minty & Eager, 2013). When Turkey is examined in terms of features that shape the curriculum
development studies, school-based curriculum development approach emphasized indirectly within different
curriculum. One of these curriculum is pre-school education. In the year 2013, Turkish Preschool Education
Curriculum has been revised and adopted a learner-centered, flexible aproach which gives the autonomy to the
teacher from the selection of the learning outcomes to the assesment tools. In such cases, providing the teachers
to get involved in the curriculum development process, are associated with the concept of curriculum fidelity
which shapes the school-based instructional activities. Curriculum fidelity is defined as the implementation of the
designed curriculum by the teacher and the other stakeholders adhere to the original curriculum (Bümen, Çakar
& Yıldız, 2014). When the outstanding features of the Turkish Pre-school Education Curriculum are analyzed,
the school-based curriculum development aproach is suggested but this approach is not explicitly revealed.
This situation leads to the need of the study of the examining the preschool teachers’ instructional practices
within the framework of the curriculum fidelity. On the basis of the requirement, this study aims to examine
the preschool teachers’ school-based instructional practices within the framework of the curriculum fidelity.
This study designed as a case study and eight preschool teachers are the participants of the study were selected
through the critical case sampling method. The interview method was used to collect the data and analyzed with
the inductive content analyses method. The data analysis has still continued but the recent findings show that the
teachers are partially adhere to the preschool education curriculum. According to the early findings, the schoolbased instructions are mostly used to adopt the existing materials or to create new materials included in shortterm plans conducting individually or in small-groups by the teachers.
Keywords: Preschool education, school based curriculum, curriculum fidelity
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Özet
Akreditasyon, eğitim kurumlarının belirli standartlarına göre değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının programların akreditasyonuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.
Bu amaçla, Ünal, Semerci ve Semerci (2017) tarafından geliştirilmiş ölçek Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği programlarına devam eden üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarının program
akreditasyonlarına ilişkin görüşleri betimlenmiştir. “Öğretmen adaylarının programların akreditasyonuna ilişkin
algıları” ölçeği, 32 maddelik olup “Hiç, Az, Kısmen, Çok, Çok fazla” şeklinde derecelendirilmiştir. Kaiser-MeyerOlkin (KMO) değeri, 0.865’tir. Bartlett test değeri 2.432 şeklindedir. Açıklanan varyans değeri 34.453’tür. Faktör
yükleri 0.381-0.759 arasında değişmektedir. Ölçek, nitelik (11 madde), mekan (6 madde), kütüphane (8 madde)
ve kalite (7 madde) olmak üzere dört ana tema ve toplam 32 madde üzerine kuruludur. Ölçek maddelerinden
bazıları şunlardır: Öğretmenlik becerilerimi uygulama fırsatım var, çalışmalarımda öğretim elemanından dönüt
alıyorum, öğretim elemanları yeterli bilgiye sahiptir, konuların uzmanları tarafından eğitiliyorum. Araştırma
bulgularından bazıları şunlardır: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programlarına devam
eden öğretmen adaylarının program akreditasyonlarına ilişkin görüşlerinde cinsiyete göre (Kız: 34, Erkek: 41),
nitelik (t=-1.011, p>0.05), mekan (t=-0.854, p>0.05), kütüphane (t=-1.460, p>0.05) ve kalite (t=-0.638, p>0.05)
temalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Sınıf boyutunda ise (Üçüncü sınıf: 35,
dördüncü sınıf: 42), nitelik (t=0.049, p<0.05), mekan (t=0.042, p<0.05), kütüphane (t=0.000, p<0.05) ve kalite
(t=0.020, p<0.05) temalarında dördüncü sınıf öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, sınıf eğitimi programları, akreditasyon.
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Abstract
Accreditation means assessing educational institutions according to certain standards. The purpose of the
study is to determine the opinions of the class preservice teachers regarding the accreditation of the programs.
For this purpose, the scale developed by Ünal, Semerci and Semerci (2017) describes the opinions of third and
fourth grade preservice teachers attending Bartın University Faculty of Education Classroom Teaching programs
regarding program accreditations. The scale of “preservice teachers’ perceptions of accreditation of programs”
are 32 items and rated as “Never, Less, Partly, Very, Very High”. The value of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) is 0.865.
The Bartlett test value is 2.432. The released variance value is 34.453. Factor loadings range from 0.381 to 0.759.
The scale is based on four main themes: qualification (11 items), space (6 items), library (8 items) and quality (7
items) and a total of 32 items. Some of the scale items are: I have the opportunity to practice my teaching skills,
I receive feedback from my instructor in my studies, The instructors have enough knowledge, I’m being trained
by subjects’ specialists. Some of the research findings are: In the opinions of the preservice teachers attending
the Bartın University Faculty of Education Classroom Teaching programs regarding the program accreditations,
there were no statistically significance on the themes of qualification(t=-1.011, p>0.05), space(t=-0.854, p>0.05),
library(t=-1.460, p>0.05) and quality(t=-0.638, p>0.05) according to sex (Woman: 34, Man:41). As for the class
dimension(third grade:35, fourth grade:42), there was a significant difference in favor of fourth grade preservice
teachers on the themes of qualifications(t=0.049, p<0.05), space(t=0.042, p<0.05), library(t=0.000, p<0.05) and
quality(t=0.020, p<0.05)
Key words: Class Preservice Teachers, Classroom Teaching programs, accreditation.
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Özet
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin “kalite” kavramına ilişkin metaforlarının/
benzetmelerinin incelenmesidir. Araştırmada, tarama modeli kapsamında nitel bir yöntem kullanılmıştır. Ölçme
aracı olarak geliştirilen anket, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında üçüncü (26
öğrenci) ve dördüncü (32) sınıfa devam eden toplam 58 öğrenciye uygulanmıştır. Semerci, Ünal ve Semerci
(2017) tarafından geliştirilen anket, “Kalite kavramını ………benzetiyorum, çünkü……” şeklinde 32 madde
olarak oluşturulmuş ve 33. madde de açık uçlu olarak sorulmuştur. Anketteki sorulardan bazıları şunlardır:
Bir devlet yönetimine benzetiyorum, çünkü devletin amacı, her bireye iyi yaşam sunmaktır. Bir mücadeleye
benzetiyorum, çünkü bu şekilde ayakta kalabilirsin. Yemeğe benzetiyorum, çünkü yedikten sonra damakta hoş
bir tat bırakır ve sizi yeniden yemeğe sevk eder. Kıyafete benzetiyorum, çünkü giydiğinizde hem görünüşünüz
değişir hem de özgüveniniz artar. Anneye benzetiyorum, çünkü her yönüyle sonuna kadar güvenirsiniz. Genel
metaforlara ilişkin olarak, en çok tercih edilen beş metafor şu şekilde sıralanmıştır: Bir okulun markalaşma
süreci, Kişilik, Deniz, Mehmet Akif Ersoy ve anne şeklindedir. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında üçüncü ve
dördüncü sınıf öğrencilerinin verdiği cevaplarda küçük farklılıklar bulunmuştur. Gerçek anlamda metaforlar,
çok uzun yıllar sonunda oluşur. Öğrencilerin kafalarında metaforlar tam olarak yerleşmediği için bölümden
bölüme ve zamandan zamana farklılıklar göstermektedir. Gerçek metaforlar bu farklılığı göstermez. O zaman
metafor diye bahsedilen noktalar aslında basit benzetmelerdir. Derslerde konuların metaforlarla öğretiminde bu
gibi durumlar gözönüne alınmalıdır. Kalite kavramıyla ilgili metafor çalışmaları üniversitenin diğer birimlerinde
de yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Sınıf eğitimi, kalite kavramı, metafor

141

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

The Metaphors / Parables of the “Quality” Concept of the Department of Primary
School Teacher Education Students
Çetin Semerci, Nuriye Semerci
1Prof.Dr, Bartin University, ctnsem@gmail.com
2 Prof.Dr, Bartin University, nsemerci@bartin.edu.tr

Abstract
The purpose of the research is to examine the metaphors / parables of the “quality” concept of the department
of primary school teacher education students. In the study, a qualitative method was used within the scope of
the survey model. The questionnaires developed as a measurement tool were applied to 58 students who were in
third (26 students) and fourth (32) classes in Bartın University Education Faculty Class Education Department.
The questionnaire developed by Sermerci, Ünal and Semerci (2017) was formed as 32 items in the form of “I
liken the concept of quality to......... because …..” and 33rd item was open-ended. Some of the questions in the
questionnaire are as follows: I liken it to a state administration, because the aim of the state is to offer good life to
every individual. I liken it to a struggle, because you can stand by this way. I liken it to food because after you’ve
eaten, it leaves a pleasant taste on the palate and leads you to eat again. I liken it to clothing, because when you
wear, it both changes your appearance and increases your confidence. I liken it to a mother, because you trust in
every way until the end. Regarding general metaphors, the five most preferred metaphors are listed as follows:
branding process of a school, Personality, the Sea, Mehmet Akif Ersoy and mother. Minor differences were found
in answers given by third and fourth year students in Department of Elementary Teacher Education. In real
terms, metaphors occur at the end of many years. Because the metaphors are not fully settled in the students’
minds, they show differences from department to department and time to time. Real metaphors do not show this
difference. The points that are then called metaphors are actually simple similes. Such situations should be taken
into consideration when teaching subjects with metaphors. Metaphor studies related to the concept of quality can
also be done in other units of the university.
Keywords: Primary school teacher education, the “quality” concept, metaphors / parable
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Kültürlerarası Eğitime Dayalı Disiplinlerarası Proje Çalışmasının Sınıf Öğretmeni
Adaylarının Etnikmerkezcilik Düzeylerine Etkisi
Selma Aslantaş1
1Dr., Gazi Üniversitesi, selmaaslantas@hotmail.com

Özet
Bu araştırma; farklı kültürel değerlerin ve çeşitliliğin öğretmen adaylarının eğitiminde etnikmerkezcilik
düzeylerine olumlu katkı sağlayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla öğrencilere “Görsel Kültürün
Gücü-Kültürlerarası İletişim” konulu proje çalışması yaptırılmış ve proje sürecinin bitiminde, araştırma ve
uygulama sürecinin sınıf öğretmeni adaylarının etnikmerkezcilik düzeylerine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.
Ayrıca projenin araştırma ve uygulama sürecinde öğretmen adaylarının farklı kültürleri tanımaları, kültürlerarası
benzerlik ya da farklılıkları görmeleri ve bu doğrultuda özgün tasarımlar oluşturmaları da amaçlar arasında yer
almıştır. Proje çalışması; Kültürlerarası Eğitim, Disiplinlerarası Yaklaşım ve Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi olmak
üzere üç boyut üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak
tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara, Kastamonu ve Niğde’de yer alan üç devlet üniversiteden
toplam 139 öğretmen adayı oluşturmuştur. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında
3.sınıfa devam eden 91 öğretmen adayı deney grubunu, Kastamonu ve Niğde’de yer alan Eğitim Fakültelerinin
3. Sınıfına devam eden toplam 48 öğretmen adayı kontrol grubunu oluşturmuştur. Proje 2014-2015 eğitimöğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmasında izlenen aşamalar; 1. Proje planlarının
oluşturulması: Tema kapsamında öncelikle kültür, kültürel farklılık, kültürel duyarlık, kültürlerarası saygı,
kültürlerarası iletişim gibi kavramların ilkokul öğretim programındaki yeri ve ilgili kazanımlar araştırılmıştır.
Bu aşamanın sonunda tema kapsamında Görsel Sanatlar Dersi merkeze alınarak, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler,
Türkçe ve Matematik dersleri disiplinlerarası yaklaşım benimsenerek ilişkilendirilmişlerdir. 2. Konuyu ve
alt konuları belirleme: Projenin ve projede ele alınan konunun önemi, proje süreci ve yapılacaklar ile ilgili
öğrenciler bilgilendirilmiş, projenin çalışma takvimi verilmiş, örnek çalışmalar gösterilmiş ve tema kapsamında
araştırma yapılması istenmiştir. 3.Projeyi uygulama. Bireysel proje çalışması kapsamında, ele alınan kazanımlar,
kültürel ürün ya da sanatsal çalışmalar öğrenciler tarafından tespit edilmiş ve ilgili kazanımlar disiplinlerarası
yaklaşım benimseyerek tema kapsamında ilişkililendirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Neuliep ve
McCroskey (1997) tarafından geliştirilen ve Elif Üstün (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 20 maddelik
beşli likert tipi dereceleme şeklinde “Etnikmerkezcilik Ölçeği ”kullanılmıştır.. Elde edilen bulgulara göre; deney
ve kontrol grubu öğrencilerinin gruplar arası karşılaştırmada “Etnikmerkezcilik Ölçeği” ön ve son uygulama
puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık gözlenirken, denel işlemin yapıldığı gruplar içi
ön ve son uygulama puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır.
Anahtar kelimeler: Kültürlerarası eğitim, görsel sanatlar eğitimi, etnikmerkezcilik, disiplinlerarası yaklaşım,
öğretmen yetiştirme
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The Effect Of Intercultural Education Based Interdisciplinary Project Study On The
Etnocentric Levels of Prospective Classroom Teachers
Selma Aslantaş1
1Dr., Gazi Üniversity, Gazi Education Faculty, selmaaslantas@hotmail.com

Abstract
This study has been conducted with the view that different cultural values and varieties would have a positive
effect on the ethnocentrism levels of prospective teachers during their training. With this purpose, students were
made to conduct the “Power of Visual Culture-Intercultural Communication” project and at the end of the project
phase, an analysis has been performed to see whether the research and implementation process had any effects on
the ethnocentrism levels of prospective class teachers. In addition, during the research and implementation phase
of the project it was among the goals to ensure prospective teachers got to know different cultures, see similarities
and differences between cultures and create unique designs in this direction. Project study took place in three
dimensions; Intercultural Education, Interdisciplinary Approach and Project Based Learning Method. The study has
been designed as pre-test, final-test control grouped semi-experimental design. The working group of the study
consisted of a total of 139 prospective teachers from three public universities located in Ankara, Kastamonu and
Niğde. 91 prospective teachers attending to Gazi University Faculty of Education Department of Class Teacher
3rd class made up the experiment group, and 48 prospective teachers attending 3rd class in Education Faculties
in Kastamonu and Niğde made up the control group. The project took place during spring semester of 20142015 academic year. The steps to be followed during the project has been determined as 1. Formation of the
project plans: In scope of the theme, first of all the place of concepts such as culture, cultural difference, cultural
sensitivity, intercultural respect, intercultural communication within the primary school education programs as
well as the relevant attainments have been analysed. At the end of this stage Visual Arts Class has been taken into
centre and Social Studies, Social Sciences, Turkish and Mathematics classes have been associated by adopting
the nterdisciplinary approach. 2. Determining the subject and the sub-subjects: The students have been informed
on the importance of the project and the subject dealt with in the project, project phase and things to do. 3.
Implementation of the project: Within the scope of the individual project study, the attainments, the cultural
products or artistic works to be dealt have been determined by the students and the relevant attainments have
been associated within the scope of the theme by adopting an interdisciplinary approach. As a data collection tool
for the study, 20 item five likert type scale “Ethnocentrism Scale” developed by Neuliep and McCroskey (1997)
and adopted to Turkish by Elif Üstün (2011) has been used. According to the findings; a meaningful difference in
favour of the experimental group has been observed when comparing experimental and control group students
for “Ethnocentrism Scale” pre- and final implementation score averages, while no meaningful difference has been
observed in the empiric procedure inter-group pre- and final implementation grade averages.
Keywords: Intercultural education, visual art education, ethnocentrism, interdisciplinary approach, teacher
raising
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ID: 140
Investigating The Effect of Teaching Science by Conceptual Maps on Creativity Of
fourth Grade of Elementary School Students in Tabriz
Marzieh Dehghani1
1 Assistant Professor, University of Tehran, Iran, Dehghani_m33@ut.ac.ir

Abstract
These days, there are changes in philosophy, goals, content, and using of educational methods. In new
approaches, transferring knowledge through teacher and book to learner’s memory and repetition has been
replaced with building knowledge through learning. This changes has been made through passing from
behavioral perspective to cognitive perspective and especially constructionism. The aim of present study is to
determine the effect of teaching based on conceptual maps on creativity of fourth grade of elementary school
students in region 4 of Tabriz in science lesson. This survey is of practical type and the method of performance is
quasi-experimental through pretest and posttest with a control group. The statistical society of this study includes
all fourth grade of elementary school students in region 4 of Tabriz which is a total of 2470 students. The volume
of statistical sample is 40 students from which 20 students are in the experimental group and 20 students in the
control group. The sample was selected by accessible sampling. Then, participants were randomly divided in
two groups of experimental and control groups. One class was taught by method of conceptual maps and the
other class was taught by traditional method. To collect the data, Torrance Test of Creative Thinking, visual form
b was used. The Validity of questionnaires was approved by scholars. The reliability coefficient of innovation
component was 0.71, Expansion component was 0.72, flow component was 0.77, flexibility component was 0.75,
and total creativity was 0.79. The research hypotheses were analyzed by means of covariance analysis test. The
results indicated that teaching based on conceptual maps had positive effect on creativity and components of
innovation, expansion, flow and flexibility (p<0/05) and students learning level using conceptual maps compared
to lecturing method had increased significantly. Due to simple learning of construction method and evaluation
of conceptual maps, and due to significant positive effects of this method on learning and creativity of fourth
grade students, it is suggested that this method be used to teach students.
Keywords: Teaching method of conceptual maps, traditional teaching method, creativity, flow, innovation,
flexibility, expansion
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Afet Eğitimi: Etkili Öğretim Yöntem ve Etkinlikler Yoluyla Çocukları İlgili Bilgi,
Beceri ve Tutumlarla Donatma
H. Ayşe Caner1, Özgür Erdur Baker2
1Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, caner@boun.edu.tr
2Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, erdur@metu.edu.tr

Özet
Son zamanlarda önemli ölçüde sıklığı artan doğal afetler yaygın insan kayıplarına ve yıkımlara neden olarak
her yıl milyonlarca insanı etkilemektedir. Bu nedenle, afet risklerinin ve zararlarının en aza indirilmesi hayati bir
önem taşımaktadır ve mümkünse önlenebilmesi büyük ölçüde etkili afet eğitimi programlarının uygulanması
ile mümkün olabilir. Deprem, sel, toprak kayması ve yangın gibi doğal afetleri sık olarak yaşadığı için yüksek
afet riskli bir ülke olan Türkiye için de afet eğitimi hayati bir önem taşımaktadır. Ancak, çocuklar okullarda
afete hazırlık, önleyici tedbirler, bir afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken davranışlar gibi afet riski
azaltma ve ilgili yaşam beceriler üzerine yeterli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmamaktadır. Bu nedenle, afet
eğitiminin gerekliliği konusunda bilincin yaratılması ve bu konuda gerekli bilgi, beceri ve tutumların öğretilmesi
ancak etkili afet eğitimi öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin kullanılması ile gerçekleştirilebilir.
Bu sunuda, etkileşimli öğretim yöntemleri ve yazarın süpervizyonluğu altında 10 gönüllü formatör sınıf
öğretmeninden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen örnek afet eğitim etkinlikleri paylaşılacaktır. Etkinliklerin
geliştirilmesi süreci temel olarak 5 adımdan oluşmuştur. Bu adımlar şunlardır: 1) etkinlik geliştirme için bir
format oluşturulması; 2) afet eğitiminin temel eğitim programına entegre edilmesi için afet eğitimiyle ilişkili
kazanımların her bir ders içinden seçilmesi; 3) seçilen kazanımlar temelinde etkinliklerin geliştirilmesi; 4) test
etmek için, etkinliklerin gönüllü formatör öğretmenler tarafından kendi sınıflarında öğrencilerine uygulanması;
5) test uygulamalardan elde edilen geri bildirimlere dayalı olarak etkinliklerin yeniden düzenlenmesi ve son
haline getirilmesi. Etkinliklerin büyük bir çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği
Ajansı’nın (Japan International Cooperation Agency: JICA) birlikte yürüttüğü “Okul Tabanlı Afet Eğitimi
Projesi” adlı proje kapsamında geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: afet eğitimi, afet riski azaltma, etkinlik geliştirme süreci, temel eğitim programı
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Disaster Education: Equipping Children with Related Knowledge, Skills and
Attitudes Through Effective Teaching Methods and Activities
H. Ayşe Caner1, Özgür Erdur Baker2
1Assist. Prof. Dr., Boğaziçi University, caner@boun.edu.tr
2Prof. Dr., Middle Eastern Technical University, erdur@metu.edu.tr

Abstract
Natural disasters, frequency of which has increased considerably in recent years, affect millions of people
every year by causing widespread loss of lives and destruction. Therefore, minimising or possibly preventing
disaster risks and damages is vital and, to a great extent, would be possible by implementing effective disaster
education programmes at schools. Disaster education is of vital importance for Turkey as well, as being disaster
prone country which experiences a number of natural disasters such as earthquake, floods, landslides and fires
frequently. Yet, children at schools are not equipped with adequate knowledge, skills and attitudes on disaster risk
reduction and related life-skills such as disaster preparedness, preventive measures, behaviors to be performed
during and after a disaster. Thus, creating awareness on the necessity of disaster education and teaching
related knowledge, skills and attitudes can be realized through the use of effective disaster education materials
and teaching methods. In this presentation, interactive teaching methods and samples of disaster education
activities developed by a team of 10 volunteer master classroom teachers under the supervision of the author
will be introduced. The development process of the activities, which will be the focus of the presentation, mainly
consisted of 5 steps. These steps are as follows: 1) creating a format for activity development; 2) selecting disaster
related learning outcomes (attainments) from each subject in order to integrate the disaster education into the
basic education curriculum; 3) developing activities based on the selected learning outcomes; 4) implementing
the activities by volunteer master teachers with their students in their own classrooms for testing; 5) revising and
finalizing the activities based on the feedbacks of the test implementation of the activities. The majority of these
activities were developed within a project entitled “Shool-Based Disaster Education Project”, conducted jointly by
the Ministry of National Education and Japan International Cooperation Agency (JICA).
Keywords: Disaster education, disaster risk reduction, activity development process, basic education
curriculum
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Öğretmen Eğitimcilerinin “Öğretmen Eğitimcisi” Rolleri ile İlgili Düşünce ve
Deneyimleri
Sibel Akın1
1Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, siakin@metu.edu.tr

Özet
Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi sürecinde edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar belirli ölçüde
öğretmen eğitimcilerinin beraberlerinde getirdikleri düşünce ve inanç sistemlerine bağlıdır. Düşünce ve
inançlar, kişiler ya da olaylara ilişkin örtük varsayımlara dayandıklarından karar verme süreçlerinde bir filtre
görevi görmekte (Villegas, 2007) ve bu açıdan hem öğretme etkinlikleri (Kagan, 1992; Pajares, 1992) hem de
öğrencilere sunulacak öğrenme yaşantıları (Cochran-Smith, 2010) için güçlü bir aracı değişken olma özelliği
göstermektedirler. Öğretmen eğitimi araştırmalarında öğretmenlerin yaşamları, düşünce ve inanç sistemleri,
öğrenciler üzerine etkileri gibi konularda birçok araştırma gerçekleştirilmiş olmasına rağmen öğretmen
eğitimcilerinin kim oldukları, düşünce, inanç ve deneyimleri, ne tür uygulamalar yaptıkları geniş ölçüde ihmal
edilmektedir (Berry, 2007; Ducharme, 1996; Grierson, 2010; Loughran, 2014; Murray ve Male, 2005; Smith,
2003). Diğer yandan, öğretmen yetiştirme programlarının başarılı sonuçlar vermesi açısından programların
uygulayıcıları olan ve öğretmen adaylarına rol model olan öğretmen eğitimcilerinin “öğretmen eğitimcisi” rolleri
ile ilgili inanç ve deneyimlerinin incelenmesi oldukça önemlidir. Bu görüşler ışığında araştırmaya yön vermesi
açısından iki araştırma sorusu oluşturulmuştur:
1.
2.

Öğretmen eğitimcilerinin “öğretmen eğitimcisi” rolleri ile ilgili düşünce ve deneyimleri nelerdir?
Öğretmen eğitimcilerinin, “öğretmen eğitimcisi” konusundaki rollerini gerçekleştirmelerine etkide
bulunan kaynaklar nelerdir?
Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (Yin, 2014) deseninde tasarlanmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını amaçlı örnekleme stratejilerinden ölçüt örnekleme (Patton, 1990) ile seçilen ve
Ankara’da önde gelen bir devlet üniversitesinde görev yapmakta olup farklı öğretmen yetiştirme programlarındaki
öğretmen adaylarının çeşitli öğretmenlik meslek bilgisi derslerine giren 8 öğretmen eğitimcisi oluşturmaktadır.
Veriler yarı yapılandırılmış ve derinlik odaklı görüşmeler (Marshall & Rossman, 2011) yoluyla toplanmış ve
görüşmeler yaklaşık 30 ila 40 dakika arasında sürmüştür. Verilerin analizi, içerik analizi yöntemi (Bogdan & Biklen,
2007) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen ön sonuçlara göre katılımcıların çoğu öncelikle toplumsal
olarak yapılandırılan stereoripleri sorgulayan öğretmenler yetiştirme yolu ile bir öğretmen eğitimcisi olarak temel
rollerinin toplumsal değişime katkıda bulunmak olduğunu açıklamışlardır. Bununla beraber, birçok katılımcı
toplumsal refahın yükselmesinde de öğretmen eğitimcilerinin başlıca bir role sahip olduğunu belirtmiş ve bu
açıdan öğretmen eğitimcilerinin özellikle yüksek nitelikli eğitim araştırmaları gerçekleştirmeleri ve demokratik
uygulamaları teşvik etmeleri gerektiğinin altını çizmiştir. Araştırma ön sonuçları, katılımcıların öğretmen
eğitimcisi olarak diğer birçok rolleri olduğuna inandıklarını göstermiş ve ayrıca öğretmen eğitimcilerinin bu
rolleri gerçekleştirmelerinde çeşitli kaynakların etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Araştırmadan elde edilen ön
sonuçlara dayalı olarak öğretmen eğitimcisi rollerinin yalnızca sınıf ve üniversite içerisindeki uygulamalar yoluyla
öğretmen adaylarının meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmekle sınırlı kalmadığı görülmektedir. Bunun yanısıra,
üniversite iklimi, öğretmen eğitimcileri, öğrenciler, öğretmen yetiştirme programı ve ders dışı etkinlikler gibi
konularda öne çıkan çeşitli kaynakların öğretmen eğitimcilerinin rollerini gerçekleştirmelerine etkide bulunduğu
anlaşılmaktadır. Öğretmen eğitimcilerinin düşünce ve inançlarının çeşitli eylem ve pratiklere yön verdiği ve bu
sebeple öğretmen yetiştirme programlarını ve öğretmen adaylarının öğrenme yaşantılarını şekillendiren bir
etkiye sahip olduğu göz önüne alındığında araştırmadan elde edilen sonuçların öğretmen yetiştirme süreçlerinin
iyileştirilmesine ışık tutabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen eğitimcisi, öğretmen eğitimcisi inançları, öğretmen yetiştirme, durum
çalışması
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Abstract
What prospective teachers attain from preparation depends in part on the beliefs and perspectives that their
teacher educators bring with themselves since those beliefs hold implicit assumptions about people and events and
function as the filters for decision-making (Villegas, 2007). Therefore, they are powerful mediators of teaching
practice (Kagan, 1992; Pajares, 1992), as well as of students’ learning opportunities and experiences (CochranSmith, 2010). Although researchers have studied much about teachers, their lives, beliefs, and effects on students,
research on teacher education has largely overlooked teacher educators with regards to who they are, what they
believe, and what they do (Berry, 2007; Ducharme, 1996; Grierson, 2010; Loughran, 2014; Murray & Male, 2005;
Smith, 2003). On the other hand, no curriculum material can make a significant difference if teacher educators,
who translate the material, do not have the commitment to their roles as teachers of prospective teachers. It is
therefore vital to examine teacher educators’ beliefs about their roles and responsibilities in preparing the next
generation of teachers, as well as how they practice those roles. Drawing upon these, this study addresses the
following research questions:
1. What are teacher educators’ perceived roles as the teachers of prospective teachers?
2. What are the sources influencing how teacher educators experience their perceived roles?
The study employed qualitative case study design (Yin, 2014). Employing criterion sampling (Patton, 1990),
the participants included 8 teacher educators, who serve in a highly selective public university and offer a set of
core pedagogical courses required of all pre-service teachers regardless of their teacher education programs. The
data were collected through semi-structured and in-depth interviews (Marshall & Rossman, 2011), which took
nearly 30 to 40 minutes and were analyzed by content analysis method (Bogdan & Biklen, 2007). Based on the
preliminary findings, most participants, first, explained that teacher educators play a substantial role in enacting
change in societies, especially by preparing teachers who can challenge stereotypes and social constructions.
Second, many teacher educators also underscored that they have a chief role in working for the welfare of the
societies, particularly by advancing high-quality educational research and promoting democratic practices. In
addition to many other roles, they further highlighted that there are several sources influencing how teacher
educators experience their perceived roles. In light of the findings, it is remarkable that teacher educators viewed
their roles beyond pedagogical preparation of prospective teachers, while they also addressed several pedagogical
practices to fulfill their perceived roles in the class and the university settings, which will be explained further.
Moreover, they pointed to different sources (i.e., university climate-, teacher educator-, student-, infrastructure-,
teacher education curriculum-, extracurricular activities-related sources) influencing how they practice those
perceived roles. Given that the belief structures of teacher educators undergird their actions and thereby, shape
teacher education programs and learning experiences of prospective teachers, this study has implications of how
teacher education programs could improve their professional preparation and practices to raise the quality of
teacher education, as well as to promote the welfare of the societies.
Keywords: Teacher educators, teacher educator beliefs, teacher education, case study
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Özet
Okul yaşam kalitesi, son yıllarda eğitimin akademik, sosyal ve psikolojik çıktıları üzerindeki önemli etkileri
nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de önemsenen konulardan biri haline gelmiştir. Ancak alanyazın
incelendiğinde konunun genellikle öğrenciler ve onlar üzerindeki etkileri açısından ele alındığı görülmektedir.
Oysa en az öğrenciler üzerinde olduğu kadar öğretmenler üzerinde de önemli etkileri olan okul yaşam kalitesi,
öğretmenlerin kendilerini okullarında mutlu ve güvende hissetmelerini ifade eder. Öğretmen açısından kaliteli
bir okul yaşamı, kabul edildiği, onaylandığı, takdir edildiği, desteklendiği, yöneticilerle, diğer öğretmenlerle
ve öğrencilerle işbirliği yapabildiği güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamını ifade eder. Öğretmenler, görev
yaptıkları okullarda bu olumlu duyguları ne kadar yoğun bir şekilde yaşarlarsa, eğitim öğretim sürecindeki
motivasyonlarının, dolayısıyla verimliliklerinin de yüksek olacağı öngörülebilir. Öğretmen verimliliği de
doğrudan öğrencilerin programın kazanımlarını edinmelerinde rol oynayan faktörlerin başında gelmektedir.
Buna rağmen alanyazında öğretmenler açısından okul yaşam kalitesini inceleyen çok az sayıda çalışma vardır.
Ayrıca bu değişkeni öğretmen motivasyonu ile birlikte ele alan hiçbir çalışmaya rastlanamamıştır. Alanyazındaki
bu boşluktan hareketle yapılması gereksinimi duyulan bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin okullarındaki
yaşam kalitesine ilişkin algıları ile mesleki motivasyon düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmada ele alınan bu
iki değişken öğretmenlerin cinsiyeti, branşı ve mezun olduğu okul türü bakımından incelenmiştir. Daha sonra
öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algıları ile mesleki motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkiler yordamsal
istatistiklerle irdelenmiştir. Çalışmanın katılımcıları Adana merkezindeki tipik devlet okullarından seçkisiz
olarak belirlenen beş ilkokulda görev yapan toplam 134 öğretmendir. Cinsiyetini belirten 130 öğretmenin 93’ü
kadın, 37’si erkektir. Verilerin toplanmasında Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği (OYKÖ) ile İlkokul Öğretmeni Mesleki
Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenlere ilişkin betimsel istatistiklerin yanı sıra t-testi,
tek yönlü varyans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin
okul yaşam kalitesi algılarının beşli ölçek üzerinden orta düzeyde, motivasyon düzeylerinin ise ortanın hafif
üzerinde olduğu belirlenmiştir. Puanlar arasında cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamışken, öğretmenlerin okul
yaşam kalitesi algılarında kıdeme göre anlamlı farklar bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin okul yaşam kalitesi
algıları ile mesleki motivasyon düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunduğu ve OYKÖ puanlarının
öğretmen motivasyonunu anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Okul yaşam kalitesi, mesleki motivasyon, öğretmen
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Abstract
Similar to other countries, in Turkey quality of school life has become one of the important issues recently
due to its important effects on academic, social, and psychological outcomes of education. However, a review of
the related literature indicates that this issue has generally been investigated in terms of students and its effects on
students. In fact, quality of school life, which has equally important effects on teachers as well as students, means
teachers’ feeling happy and safe in their schools. Quality of school life for teachers means a safe and peaceful
working environment in which they are accepted, approved, appreciated, supported, and could cooperate with
managers, other teachers, and students. It can be predicted that the more intensively teachers experience these
positive feelings in their schools, the more motivated and thus productive they will be in the teaching process.
Teacher productivity is one of the primary factors that directly play roles in the attainments in curriculum.
Despite this, studies that investigate quality of school life in terms of teachers is quite limited in number in
the literature. Besides, no studies seem to have investigated this variable together with teacher motivation. This
study, which was designed in line with this gap in the literature, mainly aims to investigate teachers’ quality of
school life perceptions and professional motivation levels. These two variables of the study was investigated in
terms of teachers’ gender, branch, and school type they graduated from. Then, the relationships between teachers’
quality of school life perceptions and professional motivation levels were analysed using predictive statistics. The
participants of the study are 134 teachers who work in 5 typical, randomly selected primary schools located in
the city center of Adana. Of the teachers who indicated their gender, 93 were female and 37 were male. Data were
collected through Quality of School Life Scale and Primary School Teacher Professional Motivation Scale. In
addition to descriptive statistics, data will be analysed using t-test, one-way analysis of variance, and correlation
and regression analysis. As a result of the analysis of the data, it was determined that teachers’ school life quality
perceptions were moderate over the five point scales and their motivation levels were slightly above the middle.
There was not found significant difference between the scores in terms of sex, but teachers’ perceptions of quality
of school life were found significantly different according to their seniority. In addition, it was found that there was
a significant positive relationship between teachers’ perceptions of quality of school life and levels of vocational
motivation, and OYKÖ scores significantly predicted teacher motivation.
Keywords: Quality of School Life, professional Motivation, teacher
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Abstract
The transfer of skills and concepts learned in school to outside contexts is the primary concern of educators
and employers. Rather than the knowledge that is memorized, tested and then forgotten, the knowledge used by
learners outside the schools is more valuable. Therefore, situated learning may be a helpful method in transferring
knowledge to real life settings. In this study, students who study Accounting Information Systems department
and take ‘Vocational English II’ do not have the opportunity to learn vocabulary in real-life communication.
Hence, they use memorization strategies, which enable slow and less successful learning. In this respect, this study
employed situated learning environments which provided authentic learning opportunities. The current study
aimed to find out the effect of situated learning on students’ Vocational English learning. This research employed
a mixed method research. The quantitative part of the research included pre-test/post-test experimental design
in order to analyze the differences in students’ vocational English learning between the experimental and the
control group. The qualitative part of the research consisted of semi-structured interviews with students in the
experimental group in order to explore students’ perceptions about the effect of situated learning on learning
vocational English. This study involved 116 second grade students who were enrolled in Vocational English
II course. Students in the control group received instruction through traditional methods. However, students
in the experimental group received instruction based upon the principles of situated learning. The data were
gathered in the spring semester of 2016-2017 academic year through an achievement test, developed by the
researchers, and semi-structured interviews. The achievement test was administered both as pre-test and posttest. Moreover, semi-structured interviews were implemented at the end of the treatment. A paired samples
t-test and independent samples t-test were employed in order to analyze the quantitative data. Furthermore,
descriptive analysis was carried out to find out the perceptions of students in the experimental group about
the instruction based on the principles of situated learning. According to the findings of the study, the average
score of the achievement test for control group was found to be lower than the experimental group; however,
a significant difference was not obtained. Moreover, students who were exposed to instruction based on both
situated learning principles and traditional instruction indicated a significant difference between pre-test and
post-test vocational English achievement scores. According to the results of interviews, it was unearthed that the
perceptions of students about instruction based on the principles of situated learning were mostly positive. The
research findings indicated that the situated learning approach can be used successfully as a model of instruction
in teaching students vocational English. Instructors can use a wide range of materials in class and suggest students
to read books and magazines related to accounting, write e-mails, and watch advertisements and films in English
to make connections between English learned in classes and the real world.
Keywords: Situated learning, vocational English, authentic activities, accounting vocabulary
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Özet
Bu çalışmanın amacı Ankara’da bir devlet üniversitesinin Eğitim Bilimleri Bölümü’nde lisansüstü düzeyde
verilmekte olan Eğitim İstatistiği I dersinin işleyen ve işlemeyen yönlerini incelemektir. Bu kapsamda çalışma
aşağıdaki soruları cevaplamayı amaçlamaktadır:
••

Eğitim İstatistiği I dersinin girdi, süreç ve çıktılarına yönelik öğretim üyesi, ders asistanları ve öğrencilerin algıları nasıldır?
»» Öğrencilerin derse giriş özelliklerine yönelik öğretim üyesi, ders asistanları ve öğrencilerin algıları nasıldır?
»» Ders, öğretim üyesi, ders asistanları ve öğrencilerin algıları açısından değerlendirildiğinde ne
kadar etkili işlenmektedir?
»» Öğrencilerin istatistiğe yönelik performans, motivasyon ve kaygı düzeyleri ders kapsamında nasıl
şekillenmektedir?
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni uygulanmış ve Stake’in UygunlukOlasılık değerlendirme modelinden yararlanılmıştır. Katılımcılar, Ankara’da bir devlet üniversitesinde lisansüstü
düzeyde verilmekte olan Eğitim İstatistiği I dersini yürütmekte olan öğretim üyesi, ders asistanları ve dersin
önceki ve yeni dönem öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme, gözlem ve doküman
incelemesi yoluyla toplanmıştır. Görüşme ve gözlem formları araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup dersi
veren öğretim üyesi, ders asistanları ve dersi almakta olan öğrenciler kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
yöntemi izlenerek seçilmiştir. Dersi daha önceden almış öğrenciler ise maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi
kullanılarak seçilmiştir. Bu bağlamda, dersi veren öğretim üyesi, dersin daha önceki dönemlerde asistanlığını
yapmış olan 2 araştırma görevlisi, dersi almakta olan 8 ve dersi daha önceden almış olan 5 öğrenci ile görüşmeler
yapılmıştır. Bununla birlikte 20 saat gözlem yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın sonuçları ışığında dersin temel kazanımları, istatistik okuryazarlığını geliştirmek ve bilimsel bir
araştırmayı yürütürken temel istatistiksel analizleri gerçekleştirme ve analiz sonuçlarını yorumlayabilme
becerilerini geliştirmektir. Bununla birlikte öğrencilerin istatistik ön bilgi ve becerilerinin başlangıç seviyesinde
olduğu görülmüştür. Dersi veren öğretim üyesinin tasarladığının aksine öğrenciler istatistik dersine düşük
motivasyon ve yüksek kaygı ile başlamışlardır. Öte yandan süreç kısmı değerlendirildiğinde süreçte tasarlanan
ve gerçekleşenler arasında bir uyumun bulunduğu gözlenmiştir. Öğretim üyesi dersi işlerken çeşitli öğretim
yöntemlerinden faydalanmaktadır. Derste yürütülen grup çalışmaları ise sınıf içinde etkileşimin en yoğun
olduğu zaman aralıkları olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca, sınıfın fiziksel ortamının lisansüstü düzeyde bir
dersi yürütmek için uygun olmadığı; dersin teorik kısmına ayrılan sürenin ise dersin içeriği ve uygulama süreci
açısından yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları çıktılar açısından değerlendirildiğinde de dönem
sonunda dersin kazanımlarına ulaşıldığı ve öğrencilerin istatistik öğrenmeye yönelik motivasyonlarının görece
daha yüksek, kaygı seviyelerinin ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada dersin işlendiği sınıf ve
laboratuvar ortamı öğrencilerin bu derse yönelik ihtiyaçlarını karşılamadığı için eleştirilmiştir. Bu kapsamda
fiziksel çevreden kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Özellikle dersin teorik kısmına
ayrılan sürenin içerik ve uygulama süreci açısından kısa olması sebebiyle teorik kısma ayrılan sürenin artırılması
ya da dersin iki ayrı ders olarak okutulması önerilmektedir. Son olarak dersin etkililiği hakkında daha kapsamlı
bilgi edinilmesi için daha fazla katılımcı ile nicel verilerle desteklenerek farklı dönemlerde bu dersin tekrar
değerlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Eğitim istatistiği, Program değerlendirme, Stake’in uygunluk- olasılık modeli
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Abstract
The purpose of this study was to examine the functioning and malfunctioning dimensions of a graduate
level Statistics I course offered at Educational Sciences Department of a state university in Ankara. The following
questions guided this evaluation study:
••

What are the perceptions of academic staff and the students toward the antecedents, transactions and
the outcomes of Educational Statistics I course?
»» What are the perceptions of academic staff and the students about students’ entry characteristics?
»» How well the course is implemented from the perceptions of academic staff and the students?
»» How well performance, motivation and anxiety of students toward statistics are changed through
the course?
The qualitative research through case study design was employed. Furthermore, the study was guided by
Stake’s Countenance approach. The participants included current and former students and the academic staff
of a graduate level Educational Statistics I course at a state university in Ankara. Data were collected through
semi-structured interviews, observation and document analysis. Convenience and maximum variation sampling
was used as the sampling strategies for the interviews. Besides, the interview schedules and an observation form
were developed by the researchers. Accordingly, 8 current and 5 former students, the course instructor and two
former teaching assistants of the course were interviewed. Besides, 20 hours of observation was done. Lastly, the
qualitative data were analysed through content analysis. Findings of the study indicated that the development of
statistical literacy, the application and the interpretation of basic statistical analyses to carry out an educational
research were the main objectives. Statistics entry knowledge and skills of students might be considered at the
beginner level. As opposed to the intents of the instructor, on the other hand, students come to the class with low
motivation and high anxiety in statistics. Secondly, there was a congruency among the intents and the observations
regarding the transactions. The instructor employed different instructional strategies during the class sessions.
The group activities were contended to be the most remarkable times of interaction. On the other hand, the
physical environment of the classroom was not appropriate to carry out a graduate level course. Furthermore,
the time allocated was viewed insufficient not considering the content and implementation process. For statistics
outcomes, the course objectives were deemed to be achieved, and students had relatively high motivation and low
anxiety toward learning statistics at the end of the course. For the current study, both classroom and laboratory
environment was criticized in a way that the settings had several problems hindering the satisfaction of students’
needs. Therefore, the physical problems of those settings might be removed. As the duration of the course
especially for the class sessions was found to be short regarding the content and implementation, the course
might be divided into two separate courses or more time might be allocated for class sessions. Lastly, the course
might also be re-evaluated at a different semester with more participants by including quantitative measures. This
would provide an opportunity to obtain fruitful information about the effectiveness of the course.
Keywords: Educational statistics, Program evaluation, Stake’s Countenance evaluation model
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Özet
Tartışmalı bir konu olan özelleştirme kavramı, 1970’lerde görülen küresel ekonomik krizin ardından neoliberal politikaların piyasalarda belirleyici bir rol almaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır (Yolcu, 2011). Türkiye’de
ise özelleştirme girişimleri 1980 a,skeri darbesine kadar dayanmaktadır (Hız, 2010). O günden bugüne, sağlık
sektöründen devlet kurumlarına kadar pek çok alanda liberalleşmenin etkileri gözlenmektedir (Yolcu, 2011).
Eğitim de özelleştirme politikalarından etkilenen alanlardan biridir (Yirci, & Kocabaş, 2013). Geçmişten bugüne,
Türk eğitim sisteminde özelleştirilme kapsamında tartışılan konulardan biri dershanelerdir. Bu çalışmada,
neo-liberal politikaların etkisinde varlığını sürdüren özelleştirme pratiklerinin eğitim bağlamında tartışılması
amaçlanmıştır. Özellikle, dershanelerin Temel Liselere dönüşümünün, eğitimde özelleştirme ve eşitsizlik
bağlamında yorumlanması hedeflenmektedir. Çalışma verileri, Türkiye’de eğitim sisteminin özelleştirilmesi
ve dershaneler ile ilgili akademik alan yazının incelenmesiyle elde edilmiştir. Buna ek olarak, dershanelerle ve
dönüşümleri ile ilgili mevcut kanun ve yönetmelikler de incelenmiştir. Araştırmaya ilişkin ön bulgular, artan
ihtiyaçlara rağmen kamu harcamalarına ayrılan devlet bütçesinin azaldığına buna karşın özel kuruluşların
sayısında önemli bir artışın olduğuna işaret etmektedir (Hız, 2010). Bu süreçte, maalesef eğitim de özelleştirme
politikalarından etkilenen bir sektör haline gelmiştir. 2000 yılı itibariyle, dünya genelinde iki trilyon dolardan
fazla bir bütçe ayrılması sebebiyle eğitim, kar odaklı kurum ve kuruluşlar için parlayan bir yıldız haline gelmiştir
(Aydoğan, 2008). Ancak, eğitimi alınıp satılabilen bir meta olarak algılamak, onu bir hak olmaktan çıkarıp
yüksek sosyoekonomik statüye sahip insanlar için ayrıcalık haline dönüştürmektedir (Gök, 2004). Türkiye’de
eğitimde özelleştirme kapsamında geçmişten bugüne en çok tartışılagelen konu dershaneler olmuştur. Devlet
okullarındaki kalabalık sınıflar, yetersiz fiziki olanaklar, yetersiz öğretmen sayısı, bölgesel farklılıklar ve
okullar arası farklılıklar dershanelerin varlığını bir zorunluluk haline dönüştürmüştür (Akyüz, 1989; Yelken, &
Büyükcan, 2015). Yakın zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan18 Nisan 2014 tarihli 1601211
sayılı ‘6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un yer aldığı genelgede 5580 sayılı kanunda yapılan değişiklikle dershanelerin Temel
Liselere dönüştürülmesine karar verilmiştir. Bu karar uyarınca, başvuruda bulunan ve ilgili koşulları sağlayan
kurumların dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Dönüşen bu kurumların, özel okul statüsüne sahip olabilmesi için
2018-2019 öğretim yılının sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığın belirlediği koşulları sağlaması gerekmektedir.
Dönüşüm ile şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarda çoğunlukla katılımcıların dönüşüm hakkındaki
görüşlerine yer verilmiştir (örn. Arabacı, & Namlı, 2014; Boydak-Özan, Polat, Gündüzalp, & Yaras, 2015; Şanlı,
2015; Şeker, Süngü, & Çamlıyer, 2015). Diğer yandan, Eğitim Reformu Girişimi tarafından yayınlanan 20152016 Eğitim İzleme Raporu verilerine göre, dershanelerin dönüşümünden sonra özel okullara devam eden
öğrencilerin sayısında sadece bir yılda %2 den daha fazla bir artış olduğu ifade edilmiştir. Benzer şekilde, Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürü yaptığı açıklamada, son bir yılda yaklaşık 2 bin özel okulun açıldığını ve
özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için verilen toplam teşvik miktarının, iki yılda 2 milyar
TL’yi geçtiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, bu okulların eğitimde eşitsizlik başlığı altında değerlendirilmesine
ihtiyaç vardır. Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında, bu tartışmanın akademik alan yazında Temel Liselerin rolü
ve işlevi hakkında yapılacak olan çalışmalar için farklı bir bakış açısı sunması beklenmektedir. Bunun yanı sıra,
bu çalışmada altı çizilen noktaların, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği alanında yürütülmekte olan çalışmalara bir
ışık tutması hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler: Eğitimin özelleştirilmesi, neo-liberal politikalar, dershaneler, Temel Liseler
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Abstract
Privatization has been a controversial issue since neoliberal policies influenced governments’ market policies
after the global economic crisis occurred during the 1970s (Yolcu, 2011). In Turkey, privatization attempts trace
back to 1980 military coup (Hız, 2010). By that time, the impacts of liberalization have been observed in diverse
fields from health to public services, including educational institutions (Yirci, & Kocabaş, 2013; Yolcu, 2011).
Among privatization debates in the field of education, preparatory schools have been one of the most contested
issues in Turkish education system. This paper aims to discuss privatization practices embedded in neoliberal
policies in the field of education. In particular, the focal point of this paper is to understand transformation of
preparatory schools into Basic High Schools within the context of privatization and inequalities in education.
The data were built on the scholarly literature on the privatization of education in Turkey as well as preparatory
schools. In addition, policy documents on preparatory schools and their transformation were reviewed. A
preliminary analysis of the literature revealed that due to the increasing needs and the decreasing portion of the
budget allocated for the public expenditures; the number of private institutions has incrementally increased (Hız,
2010). Education, unfortunately, is one of those sectors that have been affected by the privatization policies. By the
year of 2000, the worldwide expenditure on education was more than two trillion dollars which make education
sector a shining star for the profit-oriented enterprises (Aydoğan, 2008). However, perceiving education as a
“thing” that can be both bought and sold makes education a privilege that only serves for people from high
socio-economic status (Gök, 2004). In Turkey, among discussions of privatization of education, perhaps, the
most disputed one has been the issue of preparatory schools. Crowded classes, insufficient physical facilities of
public schools, regional differences, school differences, and an inadequate number of teachers created a need for
preparatory schools (Akyüz, 1989; Yelken, & Büyükcan, 2015). Most recently, with the amendment in the Law
of Private Education Institutions No. 5580 as stated in the circular letter published by the Ministry of National
Education (MoNE) on the 18th of April, 2014, preparatory schools were transformed into private schools named
Basic High Schools. By this law, those transformed schools have to meet the required conditions determined
by the MoNE until 2018-2019 education year to be classified as a ‘private school’. After the transformation,
researchers have been studying the transformation process mostly based on the perceptions of stakeholders (eg.
Arabacı, & Namlı, 2014; Boydak-Özan, Polat, Gündüzalp, & Yaras, 2015; Şanlı, 2015; Şeker, Süngü, & Çamlıyer,
2015). On the other hand, based on the Education Monitoring Report 2015-2016 published by Education Reform
Initiative, the number of students enrolled in private schools was increased up to almost %9 within only one year
after the transformation. Similarly, as the General Director of Private Education Institutes declared, almost two
thousands private schools have been opened within the last year. In addition, as he announced, the budget of
incentives provided to the students enrolled in private schools have exceeded 2 billion TL within two years. In
this regard, how those schools instigate inequalities in education still needs to be elucidated. In the light of the
aforementioned, it is expected that this discussion paper opens a room in the scholarly literature with regards to
the roles and the functions of Basic High Schools. Besides, the issues highlighted in this paper might shed a light
for research studies conducted on educational inequalities in Turkey.
Keywords: Privatization of education, neoliberal policies, preparatory schools, Basic High Schools
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Özet
Değişim postmodern dünyanın sonucu olarak değil koşulu olarak görülmektedir (Goodson, 2003).
Herhangi bir eğitsel değişimin hayata geçirilmesi uygulamada değişikliği beraberinde getirmektedir (Fullan,
2007). Öğretmenler değişimi ve yenilikleri uygulayan, uyarlayan veya uygulamayı reddeden kişiler olduğundan
değişimi uygulama sürecinin temel unsurlarıdır (Carless, 1997; Kilpatrick, 2009; Olson, 1977). Programların
değişimi öğrencilerin öğrenme yaşantılarını geliştirebilmek için daha iyi işlem ve süreçleri keşfetme ve uygulama
süreci olarak görülmektedir (Banning, 1954). Türkiye’de 1924-1968 yılları arasında ülke koşulları ve ihtiyaçlarına
göre özellikle ilkokul programlarında değişikliklere gidilmiştir (Gözütok, 2003; EARGED, 1997). Son 30 yılda ise
programlar eğitim sistemiyle ilgili düzenlemelerden etkilenmiş (MEB, 2012; MEB, 2013) ve uluslararası sınavlar
ve araştırmaların da etkisiyle 2004 yılında program reformu, 2017 yılında ise programları yenileme yoluna
gidilmiştir. Bu durumun yansıması olarak İngilizce öğretim programları 1997, 2006, 2013 ve 2017 yıllarında
çeşitli değişikliklere uğramıştır. Ulusal ve uluslararası alan yazında değişen İngilizce öğretim programlarıyla ilgili
özellikle uygulama süreçlerine odaklanıldığı görülmektedir. Öğretmenlerin programların değişimine yönelik
algılarının farklı boyutlarda ele alındığı çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Öğretmenlerin program değişikliklerini
uygulamadaki temel rolleri dikkate alındığında değişim sürecini öğretmenlerin bakış açısıyla anlamak önemli
görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada “İngilizce öğretmenlerinin program değişikliklerine yönelik algıları ve
deneyimleri nasıldır?” sorusunun yanıtı aranmış ve lisansüstü eğitim gören ve en az bir program değişikliğinden
etkilenmiş İngilizce öğretmenlerinin program değişikliklerine yönelik algılarının ve deneyimlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır.
Çalışmaya ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 21 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Çalışmada veri
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde
edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek detaylı şekilde raporlanmıştır. Çalışmada değişim algısı,
program değişiklikleri, değişimi izleme, değişime uyum, değişimin etkisi, değişimde öğretmenin ve lisansüstü
eğitimin rolü olmak üzere çeşitli temalara ulaşılmıştır. Elde edilen belli başlı bulgulara göre öğretmenler
çağın koşulları ve gereği olarak değişime genellikle olumlu yaklaşmaktayken, eğitsel değişikliklere planlama
yetersizliği gibi nedenlerle olumsuz yaklaşmakta ve çeşitli koşullar yerine getirilirse eğitsel değişimin olumlu
olacağını belirtmektedir. Öğretmenler programların değişiminin gerekçesi olarak en fazla hükümet politikalarını
göstermekte, değişimin gerekliliğine inanmakta ve değişimi kabullenmektedir. Program değişikliklerini bakanlık
gibi çeşitli yollarla takip eden öğretmenler fiziksel, bireysel, sosyal ve kurumsal koşullarla değişime uyum
göstermektedir. Öğretmenler programlardaki değişimi sınıf içerisindeki uygulamalarına daha çok yöntem-teknik
ve materyal açısından yansıtmaktadır. Programların değişimi sürecinde programı anlama/uygulama gibi çeşitli
rolleri olduğunu belirten öğretmenler, lisansüstü eğitimin değişim algılarına katkı sunduğunu ifade etmektedir.
Çalışmada genel anlamıyla öğretmenlerin eğitsel değişiklikleri ve program değişikliklerini kendi görüşlerinin
alınması gibi çeşitli koşullar sağlandığı takdirde olumlu gördükleri; ancak programların değişimi sürecinde,
değişime uyum sağlamakta ve değişiklikleri uygulamada sık değişime uyum zorluğu ve altyapı yetersizliği gibi
sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu ve sonuçların özellikle sorunlar bağlamında alan
yazındaki çeşitli çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir (de Segovia ve Hardison, 2008;
Karavas‐Doukas, 1995; Kırkgöz, 2008; Orafi, 2008; Wang, 2007; Waters ve Vilches, 2008; Yan, 2012). Bu sonuçlar
doğrultusunda öğretmenlerin program değişikliklerini anlama ve uygulama konusunda desteklenmesi ve farklı
branşlardan öğretmenlerin değişim algılarının incelenmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Program değişiklikleri, eğitsel değişim, öğretmen, lisansüstü eğitim
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Abstract
Change is considered as a condition rather than the result of the postmodern world (Goodson, 2003).
Implementation of any educational changes leads to change in practice (Fullan, 2007). Teachers are fundamental
factors in implementation of educational change as individuals implementing, adapting and refusing change
and innovation (Carless, 1997; Kilpatrick, 2009; Olson, 1977). Curriculum change is perceived as exploring and
implementing better procedures to cultivate students’ learning experiences (Banning, 1954). In Turkey, primary
school curricula were exposed to changes based on conditions and needs of the country between 1924-1968
(Gözütok, 2003; DERD [EARGED], 1997). Curricula were affected by regulations on educational system in the
last three decades (MoNE, 2012; MoNE, 2013). Additionally, curriculum reform in 2004 and curriculum revision
in 2017 were conducted. Under these circumstances, English language curricula were exposed to changes in
1997, 2006, 2013 and 2017. The literature focuses particularly on implementation process of the changing English
language curricula. Research addressing teacher perceptions on curriculum change is rather limited. Considering
key roles of teachers as practitioners, understanding change process from teacher perspectives is important.
Within this context, “What are the perceptions and experiences of English language teachers on curriculum
change?” was sought for an answer. Accordingly, purpose of the present study is to investigate perceptions and
experiences of English language teachers on curriculum change. The study was designed with phenomenology. 21
English language teachers selected with criterion sampling participated in the study. A semi-structured interview
form developed by researchers was used as data collection instrument. Obtained data were analyzed using content
analysis and reported in detail. Perceptions of change, curriculum change, following change, adaptation to change,
effects of change, roles of teachers and graduate education were obtained as themes. The findings demonstrate
that whereas teachers approach positively to change, they perceive educational changes negatively due to reasons
like lack of planning, and maintain that change will be positive based on conditions. Government policies are
the principal reason of the change. They believe the necessity of change and acknowledge change. They follow
curriculum change and they adapt to change on physical, individual, social and organizational conditions. They
reflect curriculum change into classroom practices as mostly methods-techniques and materials. They have roles
in curriculum change like understanding/implementing curriculum and graduate education contributes to their
change perceptions. It is concluded that teachers perceive educational and curriculum change positively based
on conditions like asking for their opinions; however, they are confronted with problems like frequent change
in process of curriculum change, adaptation to and implementation of change. The findings and results display
similarity with studies in literature in terms of problems (de Segovia & Hardison, 2008; Karavas‐Doukas, 1995;
Kırkgöz, 2008; Orafi, 2008; Wang, 2007; Waters & Vilches, 2008; Yan, 2012). It is recommended that teachers
should be supported in understanding and implementing curriculum change and perceptions of teachers from
different disciplines should be investigated.
Keywords: Curriculum change, educational change, teacher, graduate education
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Özet
Bu araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerin hikâye edici, bilgilendirici ve post modern metinlerden
okuduğunu anlamayı Cümle Doğrulama Tekniğinin (CDT) ne düzeyde ölçebildiği ve CDT testinin farklı
metin türlerindeki geçerlilik ve güvenirliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır. CDT anlamanın lengüistik
mesajlar, okuyucunun ön bilgisi ve mesajın alındığı ortamın etkileşimini içeren yapısal bir süreç olduğu fikrini
benimsemektedir (Royer, 1979). Tarama modelinde yapılan çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen hikâye
edici, bilgilendirici ve post modern metinlere özgü CDT testleri kullanılmıştır. Hikâye edici ve bilgilendirici
metinlerin belirlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmış ilkokul 4. Sınıf Türkçe ders
kitapları incelenmiş ve kitapta yer alan “Kâğıtlar Ülkesinde” metni hikâye edici, “Ayakkabının Öyküsü” metni
ise bilgi verici metin olarak seçilmiştir. Post modern metin olarak ise Shaun Tan tarafından yazılan-resmedilen,
Sinan Okan tarafından Türkçeye çevrilen “Kayıp Şey” adlı kitap uygun görülmüştür. Seçilen metinlere ilişkin
CDT testlerinin geliştirilmesi sürecinde Royer (2001) tarafından geliştirilen yönerge takip edilmiştir. Geliştirilen
testler için okunabilirlik alanında uzmanlaşmış bir öğretim üyesinin görüşüne sunulmuş ve araştırmacılarla
birlikte değerlendirilerek testlere son şekli verilmiştir. Ayrıca metinlerin okunabilirliği ve anlaşılabilirliği
her metin türüne özgü olarak geliştirilen Boşluk Doldurma Testleri (BDT) ile test edilmiştir. CDT testlerinin
güvenilirliği ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 40 öğrenci ile yapılan pilot uygulama ile ölçülmüştür. Testlerin
okunabilirliği ve güvenirliği test edildikten sonra Ankara ilinde yer alan devlet okullarından rastgele seçilen iki
okulda ve 140 öğrencinin katılımıyla uygulama yapılmıştır. Uygulama sürecinde geliştirilen CDT testleri 40’ar
dakikalık üç oturum halinde uygulanmıştır. Testlerden önce metinlerin yazıldığı kâğıtlar öğrencilere dağıtılarak
bir defa okumaları istenmiştir. Daha sonra kâğıtlar toplanarak üzerinde CDT testlerinin olduğu ölçme araçlarını
cevaplamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programından faydalanılmıştır. CDT
testlerinden elde edilen puanların yorumlanmasında %70 ve altında yer alan puanlar yetersiz anlama düzeyi,
%71-%79 arasında yer alan puanlar orta düzey anlama seviyesi ve % 80 ve üzeri puanlar ise iyi anlama düzeyi
olarak değerlendirilmiştir (Royer, 2001). Ulaşılan sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve öneriler
getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Cümle doğrulama tekniği, hikâye edici metin, bilgilendirici metin, post modern metin
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Abstract
The main purpose of this study is to determine validity and reliability of sentence verification technique
(SVT) by using narrative, expository and postmodern texts and examine how SVT measured fourth grade
students’ reading comprehension levels. According to Royer (1979) language comprehension is a constructive
process in which an incoming linguistic message, the recipient’s prior knowledge, and the environmental context
in which the message is received all interact to determine the nature of the comprehended message. The study
was conducted on survey model. SVT tests specifying to narrative, expository and post-modern, developed
by researchers obtaining data. In the Turkish textbook published by Ministry of National Education “Land of
Paper”, the text was chosen as the narrative and the “Story of Shoe” text was selected as the expository text. As
the postmodern text “The Lost Thing” written by Shaun Tan used. During the development of SVT tests, the
prompts developed by Royer (2001) were adopted. Cloze Test (CT) developed specifically for each text type also
used testing the readability and intelligibility of the texts. The pilot study of this research conducted with forty
4th grade students. One-hundred and forty students randomly selected from different middle-income schools
in the city of Ankara participated in this research. Original texts were distributed to students and were asked to
read once. Subjects were instructed to complete each test in 40 minutes and no to turn back to original passage
once they had finished reading it. In the analysis of obtained data, SPSS package program used. Interpretation
of data reading comprehension tests to be adopted, 70% and under were rated as inadequate level, 71% to 79%
as intermediate level, and 80% were good understanding level (Royer, 2001). The results discussed in the related
literature and recommendations were made.
Keywords: Sentence verification technique, narrative text, expository text, postmodern text
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Özet
Öğretim stili, öğretmenlerin öğrencilerle olan eğitim, öğretim ve öğrenme etkileşimleri sürecinde sürekli
ve tutarlı olarak gösterdikleri davranışlardır. Eğer stil bir öğretmenin öğretim sürecinde nasıl olduğu ise, bu
durumda ne kadar öğretmen varsa o kadar da öğretme stili olmalıdır. Sistematik olarak öğretme stili, bir
öğretmenin yaptıklarını ve yapmadıklarını ifade eder (Grasha, 2002). Öğretmenin sınıftaki ses tonunu, beden
dilini kullanımını, öğrencilere yaklaşımını, öğrencilere bilgiyi aktarmadaki rolünü, öğrencilerle etkileşimde
bulunma şeklini, sınıfta öğretimi gerçekleştirirken kullandığı yöntemleri ve daha birçok boyutu kapsar. Bu
boyutları etkileyen bir diğer değişken de öğretmenin liderliğidir. Öğretmen liderliği “öğretmenlerin sınıfta
ve sınıfın dışında liderlik davranışları sergilemeleri; öğrenen öğretmen ve lider öğretmen olarak okulda
karar süreçlerini desteklemeleri; eğitimsel uygulamaları geliştirmek üzere meslektaşları üzerinde doğru
etkide bulunmaları ve liderliklerinin sonuçlarına ulaşma için sorumluluklarını kabul etmeleri” şeklinde
tanımlanmaktadır (Katzenmeyer ve Moller, 2009). Çağın gereklilikleri için öğrencilerin problem çözme,
eleştirel ve yaratıcı düşünme vb. gibi bilgi ve becerileri edinmesinde iki önemli değişken olarak karşımıza çıkan
öğretmenlerin öğretim stilleri ile öğretmen liderliği arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi çalışmaya
değer bir konu olarak düşünülmüştür. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğretim
stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama
modelinde desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 46 kadın ve 42 erkek
olmak üzere toplam 88 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Grasha (1996) tarafından
geliştirilen Öğretme Stili Ölçeği ile Bolman ve Deal (1991) tarafından geliştirilen Liderlik Yönelimleri Anketi
kullanılmıştır. Grasha (1996) tarafından öğretmenlerin öğretim sürecindeki öğretme stillerini belirlemeye
yönelik olarak geliştirilen 40 maddelik, 7 dereceli likert tipi Öğretme Stili Ölçeği (Teaching Style Inventory)
uzman, otoriter, kişisel model, yol gösterici ve temsilci olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır. Her bir
kategoride 8 madde bulunmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayıları alt kategoriler için sırasıyla .75, .80, .66,
.84, .70 ve toplamda ise .85’tir. Öğretmenlerin tek bir stile sahip olamayacağından hareketle öğretme stili grupları
dörde ayrılmıştır. Bu gruplar; uzman/otoriter, kişisel model/uzman/otoriter, yol gösterici/kişisel model/uzman,
temsilci/yol gösterici/uzman şeklindedir. Bilgin, Uzuntiryaki ve Geban (2002) tarafından ölçeğin Türkçe’ye
uyarlama çalışması yapılmış ve güvenirlik katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Bolman & Deal (1991) tarafından
geliştirilen Liderlik Yönelimleri Anketi’nin Türkçe’ye çevrilmesi Dereli (2003) tarafından yapılmıştır. Anket
liderlik davranışlarını belirlemeye yönelik beşli likert tipinde 32 maddeden oluşmaktadır. Liderlik Yönelimleri
Anketi yapısal, insan kaynağı, politik, sembolik alt boyutlarından oluşmaktadır. Anketin her birinin iki boyutu
olan bu dört liderlik yönelimi ile ilgili boyutlara ait güvenirlik katsayıları; yapısal (analitik ve örgütlenmiş) için
.92; insan kaynağı (destekleyici ve katılımcı) için .93; politik (Güçlü ve Becerikli) için .91; sembolik boyut (ilham
verici ve karizmatik) için ise .93 olarak hesaplanmıştır (Bolman, 2010). Verileri toplamak için öğretmenlerin
çalıştığı okullara gidilmiş, onlara uygun bir zamanda doldurmaları için bırakılmıştır. Kendileri tarafından
belirtilen zamanda giderek geri alınmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde t-testi ve Pearson korelasyon
katsayısı kullanılmıştır. Öğretmenler, öğretim stilleri alt boyutları arasında en çok uzman, en az da kişisel alt
boyutu tercih etmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin öğretim stilleri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.
Öğretmenlerin, liderlik yönelimleri alt boyutları arasında ise sırayla en çok insan kaynakları perspektifi, yapısal
perspektif, sembolik perspektif ve politik perspektif yer almaktadır. Sınıf öğretmenlerinin liderlik yönelimleri
cinsiyete göre politik perspektifte anlamlı farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin öğretim stilleri ile liderlik
yönelimleri arasında sadece yapısal perspektif ile yol gösterici öğretme stili arasında anlamlı pozitif bir ilişki
olduğu görülmektedir. Araştırmada, öğretmenlerin öğretmen liderliğini destekleme davranışlarının artması için
demokratik bir okul ortamının oluşturulması, öğretmenlerin birçok öğretme stiline sahip olması ve derslerinde
farklı öğretim stillerine uygun çalışmalar yapması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmeni, liderlik yönelimleri, öğretim stilleri
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Abstract
Teaching style is the behavior that teachers show consistently in the process of the education, teaching and
learning interactions with the students. If style is how the teacher is in the teaching process, then in this case
how many teachers are, there must be so much teaching style. Systematically, teaching style refers to what a
teacher does and does not (Grasha, 2002). Teaching style includes the tone of the teacher’s voice, the use of body
language, the approach to the students, the role of the students in transferring knowledge, the way they interact
with the students, the methods they use to teach in class and many more. Another variable that influences these
dimensions is the leadership of the teacher. Teacher leadership is defined “ lead within and beyond the classroom;
identify with and contribute to a community of teacher learners and leaders; influence others toward improved
educational practice; and accept responsiblity for achieving the out-comes of their leadership.” (Katzenmeyer ve
Moller, 2009). For the requirements of the ages, in the acquisition of knowledge and skills such as problem solving,
critical and creative thinking, etc. of students ‘, determining whether there is a relationship between confronted
by as two important variables teachers’ teaching styles and leadership was considered as a worthwhile issue.
The study was designed as a correlational research model. The sample of the study consists of a total of 88 class
teachers, 46 female and 42 male, selected by convenience sampling method. The Teaching Style Scale developed
by Grasha (1996) and the Leadership Orientations Questionnaire developed by Bolman and Deal (1991) were
used as data collection tools. A 40-item, 7-point Likert-type Teaching Style Inventory developed by Grasha (1996)
to determine the teaching styles of teachers’ consists of five categories: expert, formal authority, personal model,
facilitator and delegator. As the teachers could not have a single style, the teaching style groups were separated.
These groups are; Expert / formal authority; personal model / expert / formal authority; facilitator / personal
model / expert; delegator / facilitator / expert. Bilgin, Uzuntiryaki and Geban (2002) conducted an adaptation
study to Turkish and the reliability coefficient was found as .89. The translation of the Leadership Orientation
Survey developed by Bolman & Deal (1991) into Turkish was done by Dereli (2003). The questionnaire consists
of 32 items in five types of likert for determining leadership behaviors. The Leadership Orientation Survey
consists of structural, human resource, political and symbolic sub-dimensions. Reliability coefficients of these
four dimensions of leadership, which are two dimensions of each questionnaire, it is calculated .92 for structural
(analytical and organized); .93 for human resource (supportive and participatory); .91 for political (Strong and
Skillful); and .93 for the symbolic dimension (inspirational and charismatic) (Bolman, 2010). To collect the data,
went to the schools and were left to fill them at convenient time. It has been gradually withdrawn by the time
specified by them. The t-test and the Pearson correlation coefficient were used in the analysis of the research
data. Teachers preferred the most expert, at least the personal model sub-dimension among teaching style subdimensions. Teaching styles of primary teachers do not differ according to gender. Teachers’ leadership orientation
subdimensions include, in order, the most human resource, structural, symbolic and political frame. Leadership
orientations of primary teachers show a significant difference from the political frame according to gender. It is
seen that there is a significant positive relationship only between structural and facilitator teaching style. In the
research, it is necessary to establish a democratic school environment in order to increase the behaviors of the
teachers supporting the leadership of the teachers, teachers have many teaching styles and they have to work
according to different teaching styles in their courses.
Keywords: Primary teacher, teaching styles, leadership orientation
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Özet
Öğretmen adaylarının mesleği benimsemeleri hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında kuramla
uygulama arasında bağlantı kurmalarına bağlıdır. Öğretmen adaylarının kuram-uygulama bağlantısı kurma
becerilerinin gelişmesinde etkili yollardan biri mikro öğretimdir. Mikro öğretim öğretmen adaylarına öğretimi
planlama, uygulama ve değerlendirme gibi becerileri kazandırmanın yanı sıra sınıf yönetimi, stresle baş etme,
kaygı düzeyini kontrol altına alma, eleştiri alma ve eleştiri yapma gibi becerileri de kazandırmaktadır. Mikro
öğretim uygulamalarının birçok boyutu üzerinde çalışmalar yapılmakta ancak geribildirim konusundaki
çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, İngilizce öğretmen adaylarının mikro öğretim
uygulamasında kendilerinin ve arkadaşlarının eleştirileri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1.Öğretmen adayları mikro öğretim uygulamalarına
ilişkin kendi eleştirilerini nasıl değerlendirmektedir? 2.Öğretmen adayları mikro öğretim uygulamalarına yönelik
gözlemci arkadaşlarının eleştirilerini nasıl değerlendirmektedir? Çalışmanın verileri İngilizce öğretmenliği
bölümü üçüncü sınıf öğretmen adaylarından (29) yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır.
Katılımcılar ölçüt örnekleme (ölçüt: mikro öğretim uygulamalarını bölüm derslerinde yapmış olma) yöntemiyle
belirlenmiştir. Görüşmeler araştırmacılar tarafından, yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze
yapılmıştır. Ortalama 15 dakika süren görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Veriler içerik analizi tekniği
kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada geçerlik önlemi olarak veri kaynağı çeşitlendirilmiş; güvenirlik önlemi
olarak kodlayıcı güvenirliği hesaplanmıştır. Araştırma sorularına ilişkin bulgular 9 tema halinde sunulmuştur.
Temalara giren bulgular tablo 1, 2, 3 ve 6 da olumlu ve olumsuz kodlar olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada
öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulama videolarını izledikten sonra genellikle kendilerini “heyecandan
oldu” (f=11), “tekrarlarla iyiye gidiyor” (f=10) gibi ifadelerle eleştirdikleri, olumsuz ifade olarak ise daha çok “hatalı
yönlerini sorguladıkları” (f=17) belirlenmiştir. Öğretmen adayları arkadaşları tarafından eleştirildiğinde “eleştiri
alma becerilerinin geliştiğini” (f=13), bu eleştirilerin sonucunda “hatalarını tekrarlamamaya çabaladıklarını”
(f=16), arkadaşlarını eleştirirken “yapıcı olmaya çalıştıklarını” (f=17) “eleştiri alma ve yapma becerilerinin
geliştiğini” (f=14) söylemişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğunluğu meslek yaşamlarında “eleştirmeyi de
eleştirilmeyi de sürdüreceklerini” (f=16) belirtmişlerdir. Mikro öğretim sonrasında öğretmen adaylarının kendi
kendilerini eleştirmeleri, danışman öğretmenleri ve arkadaşları tarafından eleştiri almaları adayların güçlü ve
zayıf yanlarının ortaya konması açısından yol gösterici nitelikte olduğunu göstermektedir. Çalışmanın en önemli
sonucu öğretmen adaylarının aldıkları eleştiriler doğrultusunda eksik veya hatalı yönlerini düzeltme çabalarıdır.
Bu sonuçlar öğretmenlik mesleğinin gelişme zorunluluğu nedeniyle mikro öğretim uygulamalarında eleştiri
alma ve yapma boyutuna önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelime: Mikro Öğretim, Öğretmen Eğitim, İngilizce Öğretmen Adayı
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Abstract
Adherence to professionalism of teacher candidates depends on linking theory to practice in pre-service
teacher education programs. One of the effective ways in the development of teacher-candidates’ theoriespractice link building skills is micro teaching. In addition to acquiring skills such as planning, implementing, and
evaluating, micro-teaching provides teacher candidates with skills such as classroom management, coping with
stress, controlling anxiety, giving and receiving criticism. Studies on many aspects of micro teaching practice have
been made, but it is seen that the studies made on feedback aspect of micro-teaching are highly limited. In this
study, it was aimed to determine the opinions of the English teacher candidates about the criticism of themselves
and their friends in micro teaching practice. Within the scope of this aim, the following questions were sought:
1. How do teacher candidates evaluate their own criticisms of micro-teaching practices? 2. How do teacher
candidates evaluate the criticisms of their observer friends for micro-teaching practices? The data of the study
were collected from third grade teacher candidates (29) studying in English language teaching department with
the help of semi- structured interview technique. Participants were determined by criterion sampling (criterion:
having micro-teaching practices in departmental courses). The interviews were conducted by the researchers
face-to-face using the semi-structured interview form. Interviews lasting an average of 15 minutes were recorded
by a voice recorder. The data were analyzed using content analysis technique. Data source was diversified as a
validity measure in the study; Encoder reliability was calculated as reliability measure.
Findings related to
research questions were presented in 9 themes. Findings under themes were grouped in tables 1, 2, 3 and 6
as positive and negative codes. In the study, after watching the micro-teaching application videos, the teacher
candidates often criticized themselves using such expressions as “it happened because of nervousness” (f = 11), “it
goes well with repetitions” (f = 10), and as a negative expression, “questioning their faulty aspects” (f = 17). When
teacher candidates were criticized by their peers, they told ‘’ their ability to receiving criticism improved’’ (f = 13)
with the help of these criticisms ‘’they tried not to make the same mistakes again’’ (f = 16), while criticising their
peers ‘’they tried to be constructive’’ (f = 17), ‘’their ability to give and receive criticism developed’’ (f = 14). Also,
most of the teacher candidates stated that they would continue giving and receiving criticism in their professional
lives” (f = 16). After micro-teaching, teacher candidates’ criticising themselves, receiving criticism by instructors
and peers is guidance for candidates to see their strengths and weaknesses. The most important result of the
study is that the candidates try to correct their incomplete or erroneous aspects in accordance with the criticisms
they receive. These results suggest that more attention should be paid to the criticism session of micro teaching
practices due to the developmental necessity of teaching profession.
Key Words: Micro Teaching, Teacher Education, English Teacher Candidate
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Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nı; programın işleyişini gerçekleştirmek
ve öğrenme çıktılarını sınavlar aracılığıyla takip edip ortaya koymaktan birinci dereceden sorumlu olan ve
Türkçe öğretmenliği bölümünde görev yapan öğretim üyelerinin görüşlerine göre değerlendirmeye çalışmaktır.
Araştırmanın çalışma grubunu 10 üniversitede çalışan 50 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Araştırmada genel
tarama modeli kullanılmış, veriler “Türkçe Öğretmenliği Lisans Programını Değerlendirme Formu” aracılığıyla
toplanmıştır. Formdaki sorular, alan yazın taraması ve uzman kişilerin görüşlerinin alınması sonucunda
oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniğiyle incelenmiş, kodlanmış
ve bu kodlardan hareketle temalar oluşturulmuştur. Kodlama ve temalar, araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.
Temalar sınıflandırılarak anlamlı hâle getirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Çalışma grubu seçilirken farklı unvanlara ve Türkçe
öğretmenliği bölümünde ders veren ancak farklı doktora uzmanlık alanına sahip öğretim üyelerine ulaşılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretim üyelerinden 20’si yardımcı doçent, 16’sı doçent, 14’ü profesör unvanına sahiptir.
Yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinden 15’inin doktora uzmanlık alanı Türkçe Eğitimi iken, 5’ininki
Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Dil alanlarındadır. Doçent unvanına sahip
öğretim üyelerinden 9’unun doktora uzmanlık alanı Türkçe Eğitimi iken 7’si yukarıda bahsi geçen diğer alanlarda
uzmanlaşmıştır. Profesör unvanlı öğretim üyelerinden ise sadece 2’sinin doktora uzmanlık alanı Türkçe Eğitimidir.
12’si ise farklı uzmanlık alanına sahip öğretim üyesidir. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre özellikle
doktora uzmanlık alanı Türkçe Eğitimi olmayan diğer öğretim üyeleri, kendi doktora alanları ile ilgili derslerin
sayısının az olduğunu, var olan derslerin de kredisinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Filoloji temel alanından
olan öğretim üyeleri kendi branşlarına yönelik eksiklikleri seçmeli derslerle tamamlamaya çalıştıklarını ancak
seçmeli dersleri bütün öğrencilerin almaması sebebiyle bunun bir çözüm olmadığını dile getirmişlerdir. Ayrıca
staja gidilen dönem sayısının artırılması, bazı derslerin uygulamalarının Millî Eğitimin bünyesindeki okullarda
yapılması, bazı dersler için teorik ders saatinin yanında uygulamalı ders saatlerine de ihtiyaç olduğu, alan bilgisi
için önemli bazı konularla ilgili eksiklik olduğu ve bu sebeple bu alanlarla ilgili yeni dersler konulması gerektiği
sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunların dışında ortaokullarda Türkçe dersi öğrenme alanlarının etkinlik temelli
yürütülmesi sebebiyle öğretmen adaylarının yaratıcı, orijinal etkinlikler oluşturmalarına katkı sağlayacak bir
dersin de gerekliliği dile getirilmiştir. Öğretim üyeleri, programdaki genel kültür derslerinin yetersiz olduğunu,
aydın bir öğretmen kitlesi oluşturmak için bu derslerin çeşitlendirilmesi gerektiğini de ifade etmişlerdir. Araştırma
katılımcıları, öğretmen adaylarının toplam kredi sayılarının da yetersiz olduğunu, ders sayısının ve kredilerinin
artırılması ile bu sorunun giderileceğini beyan etmişlerdir. Öğretim üyelerinin programa dair görüşlerinden
hareketle Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nın gözden geçirilmesi sürecinde
* Türkçe Öğretimi Programı dikkate alınarak programın çıktılarını karşılayacak derslerin kredileri yeniden
ele alınmalı, alanda boşluk olduğu düşünülen kısımlarla ilgili yeni dersler eklenmeli,
* Seçmeli dersler belirlenirken farklı alandaki öğretim üyelerinin branşlarına göre ders oluşturmak yerine
Türkçe öğretiminin beceri alanları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı,
* Öğretmen yetiştirmede özellikle staj ve ders uygulamaları hususunda Millî Eğitim ile işbirliği içinde
olunmalıdır.
Bununla birlikte öğretmen adaylarının kendi alanları dışında donanımlı, entelektüel birer öğretmen olarak
yetişmeleri için de genel kültür dersleri açısından Programın yeniden gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.
Anahtar kelimeler: Lisans programı, öğretim üyesi görüşleri.
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Abstract
The purpose of this research is to teach Turkish Language Teaching Undergraduate Program to try to evaluate
according to the opinions of the teaching staff who are working in the department of Turkish language teaching
as the persons who perform the function of the program and examine and demonstrate the level of the output.
The study group of the study has 50 faculty members working in 10 universities. The general screening model was
used in the research and the data were collected through the “Evaluation Form for Turkish Language Teaching
Program”. The questions on the form consist of open-ended questions which are formed as a result of the field
search and the receipt of expert opinions. The obtained data were examined by content analysis technique, coded
and the themes were created by moving from these codes. 20 of the faculty members participating in the research
have assistant professors, 16 associate professors and 14 professors. While 15 of the faculty members with the
title of Assistant Professor are Turkish Education, the 5th of them is in the areas of New Turkish Literature,
Turkish Folk Literature, Old Turkish Literature and Language. While 9 of the faculty members with the title of
associate professorship had their doctorate specialty in Turkish Education, 7 of them were specialized in other
fields mentioned above. Of the professors, only 2 of them are Turkish Education. 12 is a faculty member with
different specializations. According to the findings obtained from the research data, other academic members
who do not have a special education in the field of doctorate stated that the number of courses related to their
own doctorate courses is low and the credits of existing courses are inadequate. They pointed out that there is
no solution to this problem because the faculty members who are from the philology basics try to complete the
deficiencies for their branches with elective courses, but not all the elective courses. In addition, the number of
semesters for internship is increased, the applications of some courses are made at the schools within the scope
of National Education, some of the lessons are needed for practical lesson hours besides the theoretical lecture
hours and there is a lack of important topics for the field knowledge. It has been reached. In addition to these, the
necessity of a lesson which will contribute to the creation of creative and original activities by teacher candidates
is emphasized as the learning areas of Turkish lessons are carried out in the middle schools. In view of the views
of the instructors about the program, in the process of reviewing the Turkish Language Teaching Program,
* Taking into consideration the Turkish Education Program, the lectures of the courses that will meet the
outputs of the program should be reconsidered, new courses should be added about the parts that are thought to
be in the field,
* When the elective courses are determined, the skill areas and needs of Turkish education should be taken
into consideration instead of creating courses according to the branches of different faculty members,
* Teacher training should be in cooperation with National Education, especially on internship and course
applications.
Keywords: Undergraduate program, faculty member opinions.
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Özet
Yaşadığımız yüzyılda meydana gelen teknolojik gelişmeler neticesinde ülkeler her alanda söz sahibi
olabilmek ve diğer ülkelerin gerisinde kalmamak için kendilerini geliştirmek zorunda kalmışlardır. Bu gelişimi
sağlayabileceği düşünülen eğitim, günümüzdeki kalkınma için önemli bir araç olmuştur. Eğitim sayesinde
bilinçli ve donanımlı bireyler yetişecek, bu bireyler edindikleri bilgileri yerinde ve zamanında kullanarak her
alanda gelişime destek sağlayacaktır. Bu aşamada eğitimin planlı ve programlı olması, eğitim için devamlılık
ve kolay uygulanabilirlik açısından gerekli olacaktır. Eğitim programı, ‘Bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler
ve yetişkinler için sağladığı milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük faaliyetlerinin tümü’
olarak ifade edilmiştir. Kurumun amaçlarının gerçekleşmesinde etkisi olan okul yöneticilerinin eğitim programı
kavramını anlayıp benimsemeleri, iyi bir eğitimi de beraberinde getirecektir. Günümüzdeki okul yöneticileri
değişen eğitim sistemindeki yenilikleri izledikleri takdirde kendilerinden beklenenleri karşılayacaklardır.
Okul yöneticilerinin eğitim alanındaki pedagojik bilgilerinin bilinmesi etkili bir eğitimde önem taşımaktadır.
Okul yöneticilerinin sahip olduğu bu bilgi birikimi neticesinde eğitim programına dair farklı algılar ortaya
çıkacaktır. Ortaya çıkan algıların incelenmesiyle programın nasıl anlaşıldığına dair bilgiler elde edilecektir.
Bu algıların ortaya çıkarılmasında ise metaforlar önemli bir yere sahiptir. Metafor kelimesi Yunanca “meta”
(değişmek) ve “pherein” (aktarmak) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan “metapherein” kelimesinden
gelmektedir. Herhangi bir alandaki karmaşık yapıları anlatmak ve bu yapıları anlamayı kolaylaştıracak bilgileri
yapılara aktarmak için kullanılan araçlar olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla zihinsel olarak güçlü bir çaba
gerektirir. Metafor ilişkisinde metaforun konusu, metaforun kaynağı, metaforun kaynağından metaforun
konusuna atfedilmesi düşünülen özellikler olmak üzere üç kaynak mevcuttur. Son yıllarda metafor çalışmaları
dikkat çekmekte ve eğitim kavramlarına yönelik görüşler bu şekilde belirlenmeye çalışılmaktadır. Fakat eğitim
programı üzerine yapılan metafor çalışmaları sınırlı sayıda kalmıştır. Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin
eğitim programı kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Araştırma Bartın ilinde
ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 80 okul yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Okul yöneticilerinin
görüşleri nitel yaklaşımla betimlenmeye çalışılmıştır. Veri toplamak amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan anket
formu kullanılmıştır. Anket formunda yöneticilerden “Eğitim programı…….. benzer, çünkü…….” cümlesini
tamamlamaları istenmiştir. Yöneticilerin eğitim programı kavramına ilişkin düşünceleri içerik analizi tekniği ile
çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre okul yöneticileri eğitim programı için 59 adet metafor üretmişlerdir.
Bu metaforlar ortak özelliklerine göre 12 farklı kategori altında toplanmıştır. Kategoriler şunlardır; Karmaşık
ve çok yönlü, şekillendirici, rehber, sağlam temelli, güncellenmesi gereken bir yapı, planlı ve programlı, sınırlı,
geniş ve kapsamlı, hedef odaklı, değişime açık, eğitici, çaba isteyen bir süreç. Edinilen bulgulara göre okul
yöneticilerinin eğitim programına yönelik birbirinden farklı metafor ürettikleri ve eğitim programı kavramına
ilişkin algılarının genelde olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer çalışmaların diğer eğitim kavramlarına yönelik
olarak da yapılabileceği önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Okul yöneticileri, eğitim programı, metafor.
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Abstract
As a result of the technological developments that took place in the century we have lived, countries have
been forced to develop themselves in order to have a say in every field and not to stay behind other countries.
Education thought to be capable of this development has become an important tool for today’s development.
Through education, conscious and well-equipped individuals will grow up, and these individuals will provide
incentives for each area using the information they receive in place and on time. The planned and programmed
education at this stage will be necessary in terms of continuity and easy applicability for education. The curriculum
is expressed as ‘All of the activities of an educational institution for the achievement of the purposes of national
education and institution for children, young people and adults’. The understanding of the curriculum concept
of the school administrators, who are influential in the realization of the institution’s objectives, will bring with
them good education. Today’s school administrators will meet expectations if they follow the innovations in the
changing education system. Knowledge of the pedagogical knowledge of school administrators in education is
important in effective education. As a result of this knowledge of school administrators, different perceptions
of the curriculum will emerge. Examination of the resulting perceptions will provide information on how the
curriculum is understood. Metaphores have an important place in the discovery of these perceptions. The
metaphor is derived from the metaphorin, which is a combination of the Greek words “meta” (change) and
“pherein” (pass). It is expressed as means used to describe complex structures in any area and to convey the
information to the construction that will facilitate understanding of these structures. Therefore, it requires a
mentally strong effort. There are three sources of metaphors related to the nature of the metaphore, a source
of metaphors, and features considered to be attributed to the metaphor of the source of metaphor. In recent
years, the metaphor studies have been drawing attention and the views on the educational concepts have not
been determined in this way. But the meta-studies on the curriculum are limited. The purpose of this study is
to determine the perceptions of school administrators about the concept of the curriculum through metaphors.
The research was conducted with 80 school administrators working in primary, secondary and high school in
Bartın. School administrators’ views have been tried to be described with a qualitative approach. A questionnaire
consisting of open ended questions was used to collect data. On the questionnaire, the managers were asked
to complete the statement “The curriculum is similar …….., because ...”. Managers’ thinking about the concept
of the curriculum was solved by content analysis technique. According to research findings, school managers
produced 59 metaphors for the curriculum. These metaphors are grouped under 12 different categories according
to their common features. The categories are; complex and versatile, formative, guiding, well-founded, a structure
that needs updating, planned and programmed, limited, broad and comprehensive, goal-focused, open-minded,
insructive, a process that requires effort. Results show that school administrators produce different metaphors for
the curriculum and perceptions about the concept of the curriculum are generally positive. It has been proposed
that similar studies can be made for other educational concepts.
Key words: School administrators, curriculum, metaphor.
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Özet
Öğretmenlere sunulan hizmet öncesi eğitimin niteliği öğretmenlerin iyi yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Hizmet öncesi eğitimin temelini ise eğitim programı oluşturmaktadır (Çoban, 2010, s.960). Okullarla sınırlı
olmayan eğitim programları, toplumda yaşam ve öğrenme koşullarını geliştirmeyi amaç edinen kapsamlı
bir alandır. Eğitim programları bir taraftan toplumun problemleri ve gereksinimleri diğer taraftan bireylerin
problemleri, ilgileri ve gereksinimleri temel alınarak geliştirilmelidir (Ocak, 2004). Programı planlayan kişiler
toplumun ve öğrencilerin gereksinimlerine kulak vermelidirler (Oliva, 2005). Program geliştirme sürecinin
önemli bir bölümünü oluşturan, gereksinimlerin belirlenmesi süreci bir öğretim programının hazırlanması için
gereklidir. Bir programın hazırlanması için bu programa gereksinimin ortaya çıkarılması ve bu gereksinimin
karşılanması için gerçek gereksinimlerin ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir (Demirel, 2014). Bu
araştırmada Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören sınıf öğretmeni
adaylarının fen eğitimi kapsamında Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II derslerine yönelik gereksinimlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: Fen ve
Teknoloji Öğretimi I ve II derslerinin;
1.
2.

Öğretim programlarına yönelik olarak öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir?
Öğretim programı sınıf öğretmeni adaylarının ve İlkokul Fen Bilimleri dersi öğretim programının gerekliliklerini karşılayabilmekte midir?
Araştırmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmasından
yararlanmıştır. Bu doğrultuda gözlem ve görüşme gibi farklı yöntemler kullanılarak sınıf öğretmeni adaylarının
gereksinimleri belirlenmiştir. 2013 yılında başlayan araştırma sürecinde 2015 yılına kadar gereksinim belirleme
çalışmaları yapılmış ve veriler toplanmıştır. Gereksinim belirleme süreci için alanyazın taraması gerçekleştirilmiş,
Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II derslerinden elde edilen gözlem verilerinden ve sınıf öğretmenliği ikinci, üçüncü
ve dördüncü sınıfta okuyan öğretmen adaylarından toplanan odak grup görüşme kayıtlarından yararlanılmıştır.
Ayrıca iki farklı üniversitenin Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II dersleri gözlemlenmiştir. Bu dersleri alan
sınıf öğretmeni adaylarından 18 öğretmen adayı tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada elde
edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada gereksinimlerin belirlenmesi
doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda öğretmen adaylarının en az görüş bildirdikleri program
boyutu amaçlar olmuştur. Öğretmen adaylarının amaçlara ilişkin söylemleri de benzer biçimde öneriler şeklinde
olmuş, amaçlar adı altında içerik ve öğrenme-öğretme süreci gibi diğer boyutlardan bahsetmişlerdir. Öğretmen
adayları içerik boyutu ile ilgili en çok “fen alanına yönelik üst düzey alan bilgisi ve içeriğin bilgi düzeyinde
sunulması” gibi konularda görüş belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları içerikteki bilgilerin güvenilir olup
olmadığı hakkında kuşkularının olduğunu dile getirirken, içeriğin teknoloji ile ilişkilendirilmediği gibi sıkıntıları
da vurgulamışlardır. En çok görüş bildirdikleri görülen öğrenme-öğretme süreci ile ilgili olarak ilkokullarda
öğretmen adaylarının fen öğretimi deneyimini yaşamaları gereksinimi ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının
sınıf içerisinde uygulamalı etkinlikler yaptıkları, fakat bir ders planı hazırlayarak, sunum yapma şeklindeki
uygulamalarının doğal ortamlarda gerçekleşmediği için çeşitli sıkıntılar oluşturduğu görüşü de söz konusudur.
Değerlendirme boyutunda ise sonuç değerlendirmelerin ön planda ve öğretim elemanlarınca sunulan geri
bildirimlerin yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında yer alan Fen ve Teknoloji
Öğretimi I ve II derslerinin öğretim programlarına yönelik olarak araştırmacının bir öğretim yılı süresince
gerçekleştirdiği gözlem süreci kapsamında edinilen verilere göre öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji
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Öğretimi I ve II derslerine katılım süreci becerileri sergiledikleri gözlemlenmiştir. Fakat Fen ve Teknoloji
Öğretimi I ve II derslerinin gözlem sürecinde araştırmacılar tarafından geliştirilen gözlem formunda yer alan
öğretmen adaylarının sergilemeleri beklenen davranışlardan birçok davranışın gözlenemediği görülmüştür.
Sonuç olarak Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II derslerinde öğretmen adaylarının sergilemeleri beklenen birçok
davranışı gösteremedikleri, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğretim elemanlarınca uygulanan öğretim
programının öğretmen adaylarının gerekliliklerini tam olarak karşılayamadığı söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Fen eğitimi, gereksinim belirleme, sınıf öğretmenliği.
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Abstract
The quality of pre-service education provided to teachers ensures that teachers are well educated. Training
program forms the basis of pre-service training (Çoban, 2010, p.960). Educational programs not limited to
schools are a comprehensive field which aims at improving living and learning conditions in the community.
Educational programs should be developed on the basis of the society’s problems and requirements as well
as individual’s problems, interests and requirements (Ocak, 2004). Those who plan the program should listen
to the requirements of the community and the students (Oliva, 2005). Identification of requirements process,
which constitutes a significant part of the program development process, is necessary for the preparation of a
curriculum. In order to prepare a program, it is necessary to identify the requirement for this program and what
the actual requirements are in order to meet this requirement (Demirel, 2014). In this research, it was aimed to
determine the requirements of Science and Technology Teaching I and II courses of science teacher candidates,
who are studying in Primary School Teacher Training Undergraduate Program of Education Faculties, within
the scope of science education. In response to this general objective, the following questions were asked in the
research:
1.
2.

What are the opinions of prospective teachers about curricula?
Can the curriculum meet the requirements of the primary school prospective teachers and the curriculum of the primary school science curriculum?
In line with this study purpose, data were obtained by case study which is among the qualitative data gathering
techniques. In this respect, the requirements of prospective primary school teachers have been determined using
different methods such as observation and interview. The identification of requirements studies were carried
out and data were collected in the research process that started in 2013 until 2015. The literature review was
performed for the identification of requirement process, observation data obtained from Science and Technology
Teaching I-II courses and focus group interview records were collected from prospective teachers who read
second, third and fourth grade Primary School Teacher Training Undergraduate Programs. In addition, two
different universities Science and Technology Teaching I and II courses were observed. 18 prospective primary
school teachers, who attend these courses, were selected by stratified sampling method. Descriptive analysis was
used in the analysis of the data obtained in the research. As a result of the interviews to identify the requirements
in the research, minimum program dimension were the goals about which prospective teachers expressed.
Similarly, prospective teachers’ discourses about goals were in the form of suggestions; under the name of
goals they talked about other dimensions such as content and learning-teaching process. Prospective teachers
expressed opinions about content on topics such as “high level information on the field of science and content
presentation at the level of knowledge”. While some prospective teachers have expressed doubts about whether
the information in the content is trustworthy, they have also stressed that the content is not associated with
technology. In relation to the learning-teaching process, about which the prospective teachers had the maximum
opinion, it is stated that the prospective teachers need science teaching experience in primary schools. There
exists opinions about the fact that prospective teachers perform practical activities in the classroom. However,
they have created various difficulties because their practice of preparing a lesson plan and making presentations
does not take place in the natural environment. On the evaluation dimension, it was understood that the feedback
provided by the instructors was inadequate and outcome evaluations were on the frontline. It has been observed
that the prospective teachers exhibit the ability to participate in Science and Technology Teaching I and II courses
according to the data obtained within the scope of the observation process conducted by the researcher during an
academic year for the curriculum of Science and Technology Teaching I and II courses in the in Primary School
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Teacher Training Undergraduate Program. However, in the observation process of Science and Technology
Teaching I and II courses, it was seen that many expected behaviors were not observed from the prospective
teachers in the observation form developed by the researchers. As a result, it can be said that in the Science and
Technology Teaching I and II courses, the prospective teachers can not demonstrate many expected behaviors
and the curriculum applied by the teaching staff in the Primary School Teacher Training Undergraduate Program
can not fully meet the requirements of the prospective teachers.
Keywords: Science education, identification of requirements, primary school teacher training.
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Özet
İyi öğretmenlerin yetiştirilebilmesi Türkiye’de yükseköğretim basamağındaki kaliteli programlarla
gerçekleşebilmektedir (Özcan, 2011, s.19). Fakat uluslararası ve Türkiye’deki alanyazın incelendiğinde
yükseköğretim basamağında yer alan bir program olan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında program
geliştirme sürecine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı olduğu anlaşılmaktadır (Çıray Özkara, 2016).
Son 30 yıldır öğretmen eğitiminde ve fenin öğretmen eğitimindeki yeri gibi konularda önemli değişiklikler
yaşanmaktadır (Buntting ve Jones, 2015). Bazı Avrupa ülkelerinde öğretmen eğitiminde sunulan fen öğretimi,
fen eğitiminin kalitesinin beklenenden düşük olmasının nedenleri arasında gösterilmektedir (Evagorou, Dillon,
Viiri ve Albe, 2015). Bu araştırmada, Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarında
3.sınıflar düzeyinde yürütülmekte olan Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II derslerine yönelik olarak Çıray Özkara
(2016) tarafından tasarlanan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi için Fen Öğretimi Dersleri Öğretim Programı Tasarısını
açıklamak amaçlanmıştır. Fen Öğretimi Dersleri Öğretim Programı Tasarısının ele alındığı araştırmada tarama
modelinden yararlanılmıştır. Tarama modelleri, varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan
bir araştırma yaklaşımı (Karasar, 2006, s.77) olarak tanımlanmaktadır. Tasarı 2013-2015 yılları arasında
gerçekleştirilen bir gereksinim belirleme süreci dikkate alınarak oluşturulmuş, yükseköğretim düzeyinde
oluşturulan taslak 23 uzmanın yer aldığı bir çalıştay organizasyonu ile değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen
düzenlemeler bir eğitim sosyoloğu ve felsefecisi, eğitim ekonomisti ve öğrenme psikoloğu tarafından incelenmiş
ve uzman grubundaki öğretim elemanları ile paralel özelliklere sahip uzmanların yeniden değerlendirmesinin
ardından 2016 yılında son şeklini almıştır. Fen Öğretimi Dersleri Öğretim Programı tasarısı, Demirel’in “Eğitimde
Program Geliştirme Modeli (DEPGEM)”nde yer alan basamaklar dikkate alınarak on bir aşamadan oluşan esnek
bir yapı biçiminde tasarlanmaya çalışılmıştır. Yükseköğretim basamağına yönelik olarak süreç odaklı tasarlanan
bu modelde, pragmatik felsefe ve ilkokul Fen Bilimleri dersi öğretim programıyla paralel bir yaklaşım olan
yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Tasarıda DEPGEM’den farklı olarak süzgeçlere ve dönüt-düzeltmelere
daha fazla yer verilmiş, programa döngüsellik kazandırılmaya çalışılmıştır. Fen okuryazarlığına vurgu yapan
tasarıda bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanı dikkate alan amaç ifadelerine ve öğrenme çıktılarına yer verilmiştir.
Programın “olası genel amaçları ve öğrenme çıktıları” başlığı altında Fen Öğretimi Öğretim Programının en
genel amacı: Sınıf öğretmeni adaylarının dünyadaki gelişmelerin farkında olmalarını sağlayarak, bilgi, araştırma
ve bilim kültürünü desteklemek; fene yönelik tutumlarını geliştirmek, olarak belirtilmiştir. Amaçlar da kendi
içerisinde “Fen Öğretimi I ve II Dersleri için Ortak Beceriler”, “Fen Öğretimi I” ve “Fen Öğretimi II ” olmak üzere
üç başlık altında düzenlenmiş, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları açıklanmıştır. Tasarıda
bir de ekler bölümüne ve bir ders planına yer verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı için tasarlanan
Fen Öğretimi Dersleri Öğretim Programı Tasarısının Türkiye çapında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programını
sunan tüm Eğitim Fakültelerini kapsayabilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Öğretim elemanlarına farklı bir
pencere açabilecek olan bu tasarının sınıf öğretmeni adaylarının fen okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesine
ve öğretmenlik mesleğine başladıklarında ilkokul Fen Bilimleri dersi öğretim programını kendi sınıf ortamlarına
nasıl uyarlayacaklarına dair bilgi, beceri ve tutum kazanmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmenliği, fen öğretimi, öğretim programı tasarısı, öğretmen eğitimi.
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Abstract
Training of good teachers can be implemented with high quality programs in higher education in Turkey
(Özcan, 2011, p.19). However, when studies on international and Turkish literature are examined, it is understood
that the studies carried out for the curriculum development process in the Primary School Teacher Training
Undergraduate Program, which is a program in the higher education level, are limited (Çıray Özkara, 2016). For
the last 30 years, there have been significant changes in teacher education and the place of the teacher education
in the science (Buntting and Jones, 2015). In some European countries, science teaching presented in teacher
education is among the reasons for the expected low quality of science education (Evagorou, Dillon, Viiri and
Albe, 2015). In this research, it was aimed to explain the Curriculum Proposal for Science-Teaching Courses for
Primary School Teacher Training designed by Çıray Özkara (2016) for the Science and Technology Teaching
I and II courses that are being carried out at the level of 3rd grade in the Primary School Teacher Training
Undergraduate Programs of Education Faculties in Turkey. In the research studying the Curriculum Proposal for
Science-Teaching Courses, the screening model was used. Screening models are defined as a research approach
aimed at describing an existing situation as it exists (Karasar, 2006, p.77). The proposal was created by taking into
consideration a process of needs assessment carried out between the years 2013 and 2015 and the proposal, created
at the level of higher education, was evaluated by a workshop organization with 23 experts. The arrangements
were finalized in 2016 after re-evaluation by an educational sociologist, educational philosopher, educational
economist, learning psychologist and experts having features in parallel with specialist teaching staff. The
Curriculum Proposal for Science-Teaching, is designed as a flexible structure consisting of eleven steps, taking into
consideration the steps in Demirel’s “Curriculum Development Model in Education (DEPGEM)”. In this model,
which is a process-oriented design for higher education, pragmatic philosophy and a constructivist approach has
been adopted, which is a parallel approach to primary school science curriculum. Unlike DEPGEM, filters and
feedback-corrections were given more space in the design, and the program was tried to gain cyclicality. In the
design which emphasizes, science literacy, purpose expressions and learning outcomes that take into account
the cognitive, emotional and psychomotor domain were included. Under the heading “Possible general goals
and learning outcomes” of the program, the most general aim of the Science Teaching Curriculum is to support
knowledge, research and science cultures by ensuring that prospective teachers are aware of developments in the
world; to improve their attitudes towards science. The goals are set out under the three headings of “Common
Skills for Science Teaching I and II Courses”, “Science Teaching I” and “Science Teaching II”, and the content,
learning-teaching process and evaluation dimensions are explained. The proposal also includes an appendix
section and a lesson plan. It can be said that the Science Teaching Courses Curriculum Design for the Primary
School Teacher Teaching Training Undergraduate Program is able to cover all the Education Faculties that offer
the Primary School Teacher Teaching Undergraduate Program throughout Turkey. This proposal, which could
open a different window to the teaching staff, is thought to contribute to the development of science literacy skills
for primary school prospective teachers and to gain knowledge, skills and attitudes about how to adapt primary
school science curriculum to their classroom environments when they start teaching profession.
Keywords: Primary school teaching, science teaching, curriculum design, teacher training.
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Özet
Hasta güvenliği birçok ülkede sağlık sistemlerinin ana sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hasta
güvenliğinin ana sorunları iletişim ve koordinasyon eksikliğidir. Etkili bir iletişim için olumlu bir doktor-hasta
ilişkisi şarttır. Simülasyon, hasta güvenliğini artırmak için sağlık profesyonellerinin eğitiminde kullanılabilecek
yararlı yöntemlerinden biridir. Simülasyon, eğitim ortamıyla gerçek ortam arasındaki boşluğu kapatmak için
etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu nedenle, yeni becerilerin gerçek yaşam koşullarına transfer edilmesini destekler.
Çalışmada, tıp öğrencilerinin simülasyona dayalı iletişim becerileri eğitimi hakkındaki geribildirimlerini
değerlendirmeyi amaçlanmıştır. Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf tıp öğrencileri (604
öğrenci) ile yürütülmüştür. Katılım oranı % 68›dir. Tıp öğrencileri, simüle edilmiş bir ortamda standart hasta
(SH) ile görüşmüştür. Tüm öğrenci görüşmeleri kaydedilmiş, arşivlenmiş ve «Blackboard LearnTM» yazılımıyla
tasarlanan bir öğrenci gelişim dosyasına yüklenmiştir. Simülasyona dayalı iletişim becerileri eğitimi hakkında
öğrencilerin geribildirimini almak için bir anket kullanılmıştır. Anket 5 dereceli Likert ölçeği ile puanlanan
sekiz sorudan oluşmaktadır. Öğrenciler standart hasta ile karşılaştıktan sonra anketi «Blackboard LearnTM»
programı aracılığı ile yanıtlamışlardır. Öğrenciler, simüle edilen olgunun gerçekliğini (ortalama = 4.2) ve
simüle edilmiş görüşme (ortalama = 4.3) sırasında ayrılan görüşme süresinin yeterliliği, simülasyon ortamının
yeterliliğini (ortalama = 4.4) ortalama olarak “katılıyorum» seçeneği ile yanıtlamıştır. Simüle hasta görüşmesinin
öğrenmeye olan katkısına yönelik üç soru sorulmuştur. Öğrenciler, bu görüşmesinin öğrenmeye katkısına «4.1»,
standart hastadan geribildirim almanın katkısını “4.2”, video filmlerinin erişilebilirliğini “4.0” ve akranlarından
ve eğiticilerden geri bildirim almanın katkısını “4.1” puan vererek değerlendrimişlerdir. Ankette “3.5” olarak
puanlanan tek madde “simülasyondan önce verilen öğretimin yeterliği” olmuştur. Öğrencilerin görüşleri,
simülasyona dayalı iletişim becerileri eğitiminden yararlandıklarına, ancak simülasyon öncesi verilen eğitimin,
iletişim becerileri eğitiminin başarısını artırmak için yeniden yapılandırılması gerektiğine işaret etmektedir.
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Abstract
Patient safety is main problem in health care system of many countries. According to World Health
Organization the main problem of patient safety is the lack of communication and coordination. A positive
favorable doctor-patient relationship is essential for effective communication. Simulation is one of the useful
methods to train health care professional to improve patient safety. Simulation can be effectively used to close
the gap between the training environment and the real environment. Therefore it improves the transfer of the
new skills to the real life. In the study we aimed to evaluate medical students’ feedback about simulation-based
communication skills training. The study was carried out with second-year medical students (604 students)
in Hacettepe University Faculty of Medicine. Participation rate was %68. Medical students encountered with
a standardized patient in a simulated health care environment. All of the interview were recorded, archived
and uploaded to a student portfolio designed by using with “Blackboard LearnTM” software. A questionnaire
was used to get students feedback about simulation-based communication skills training. The questionnaire
composed of eight questions rated with five point-Likert scale. Students filled the questionnaire in “Blackboard
LearnTM” after encountered with simulated patient. Students were rated “agree” to questions on the adequacy
of reality of the simulated case (mean=4.2) and adequacy of allocated interview time during the simulated
encounter (mean=4.3), adequacy of environment of the simulation room (mean=4.4). The contribution of
simulated encounter to learning was asked three questions. Students rated “4.1” to the contribution of simulated
encounter to learning, “4.2” to getting feedback from simulated patient, “4.0” to benefit of accessibility of their
video films and “4.1” to getting feedback from their peers and tutors. Only item that rated “3.5” was the adequacy
of the tutorial before the simulation. Students’ views showed that they gained advantage from the simulationbased communication skills training. And tutorials before the simulation should re-construct to improve the
achievement for communication skills training.
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Özet
Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bireyin temel dil becerileridir. Bu beceriler içerisinde “yazma” ile
ilgili 9 Haziran 2017 tarihinde İlköğretim Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bir takım değişiklikler yapmış ve dik
temel yazıya geçildiğini açıklamıştır. Değişikliklerde, “bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya ve ses temelli cümle
yönteminden ses esaslı ilk okuma yazma öğretimine geçilmesi, bitişik eğik yazı öğretimine 3. sınıftan itibaren
başlanması, üç beceri alanının (sözlü iletişim, okuma ve yazma) dört beceri alanına çıkarılması” vb. konulara
değinilmiştir. Belirtilen konularda, dik temel yazıya geçilmesinin sebepleri arasında; bitişik eğik yazı öğretiminin
zaman alması, ders kitaplarının dik temel harflerle yazılması, çocukların günlük yaşamda bitişik eğik yazıyı
kullanmaması gösterilmektedir. Buna karşın, öğretmenler öğrencilerin gelişimsel özellikleri gereği başlangıçta
eğik ve dairesel çizgiler çizmesi, harflerin doğru yazımını desteklemesi, öğrencilerin farklı yazı karakterlerine
kolay uyum sağlaması gibi nedenlerden dolayı bitişik eğik yazıyı tercih etmektedir. Özellikle sınıf öğretmenleri
arasında yaşanan bu ikilem hangi yazı türünün kullanılması gerektiği konusunda daha farklı fikirleri ortaya
çıkarabilir. Çünkü öğretmenler de öğrenciler gibi yapılan değişikliklere uyum sağlamada problemler yaşayabilir.
Yapılan bir yeniliğe uyum sağlamadan başka bir değişikliğe gidilmesi, onların yetiştireceği insan profiline de
yansıyabilir. Bundan dolayı hangi değişiklik yapılırsa yapılsın öğrenci kadar öğretmenin de yapılan değişiklikleri
benimsemesi, bunlara uyum sağlaması, bilgi sahibi olması, eski-yeni uygulamaları karşılaştırması gerekmektedir.
Buradan hareketle, sınıf öğretmenlerinin neden dik temel yazıya geçildiği konusundaki algılarını belirleme
gereksinimi, bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, okuma-yazma
öğretiminde uygulanacak olan dik temel yazı konusunda öğretmen algılarını belirlemektir. Bu temel amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.
2.

Dik temel yazıyı nasıl tanımlarsınız? Niçin?
Dik temel yazı ile bitişik eğik yazı arasında;
2.1
Benzerlikler nelerdir? Neden?
2.2

3.

Farklılıklar nelerdir? Neden?

Dik temel yazının;
3.1
Olumlu yönleri nelerdir? Neden?
3.2

Olumsuz yönleri nelerdir? Neden?

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis ve Van illerinin merkeze bağlı ilkokullarında görev yapan ve
gönüllük esasına göre belirlenen sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak,
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşü alınan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacak ve
sınıf öğretmenlerine “dik temel yazı……..benzemektedir.Çünkü……” ifadesinin yer aldığı bir form dağıtılacaktır.
Öğretmenlerin burada yapmış oldukları benzetmeler, metafor analizi ile beş aşamada ele alınacaktır. Bunlar
(1) kodlama ve ayıklama, (2) örnek metafor imgesi derleme, (3)kategori geliştirme, (4) geçerlik ve güvenirliği
sağlama ve (5) verilerin bilgisayar ortamına aktarılması aşamasıdır. Ayrıca görüşme formu ile öğretmenlerin
bitişik eğik yazı ve dik temel yazıyı kıyaslama ve dik temel yazının olumlu/olumsuz yanları konusundaki algıları
da belirlenecektir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, içerik analiz yöntemi kullanılacaktır. Bu bölümde,
araştırma alt problemlerine ilişkin veriler tablolar halinde gösterilecek ve öğretmen görüşlerinden çeşitli alıntılar
yapılacaktır. Araştırma bulgularından hareketle elde edilen sonuçlar, farklı araştırma bulgularıyla desteklenerek
tartışılacak ve buna bağlı öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Yazı, Dik Temel Yazı, Bitişik Eğik Yazı
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Abstract
Reading, listening, speaking and writing are the basic language abilities of an individual. The General
Directorate of Primary Education made on June 9th, 2017 some changes in “writing” among these abilities, and
announced that it is passed on to the upright basic script. In the changes, it is mentioned, “to pass on from cursive
script to upright basic script and from voice based sentence management to voice based first literacy teaching,
to start the cursive script teaching from the 3rd grade, to increase the three ability fields (verbal communication,
reading and writing) to four ability fields” etc. In the subjects, that were stated, as reasons for passing on to the
upright basic script, it was shown that; the teaching of cursive script takes time, the textbooks are written with
upright basic letters, children don’t use cursive script in their daily lives. On the other hand, teachers prefer
cursive script because of the developmental characteristics of the students, for reasons such as drawing oblique
and circular lines at the beginning, supporting correct writing of letters, and easy adaptation of students to
different writing characters. Especially the dilemma between form teachers, can reveal different ideas about using
which font type. Because, just like the students, the teachers can also have problems to comply with the changes.
To make a change, without complying with the current change may also be reflected in the profile of the person
they will train. Therefore, it is necessary that, the students as well as the teachers, adopt the changes, comply
with them, be informed, and compare new and old practices. Thus, the necessity to determine form teachers‘
perceptions about why it is passed on the upright basic script, creates the problem of this research. The main
purpose of this research is to determine the teacher perceptions about the upright basic script, which will be
applied in the read-write teaching. In accordance to this main objective, the following questions were asked:
1.
2.

How do you define the upright basic script? Why?
Between the upright basic script and the cursive script;
2.1
What are the similarities? Why?
2.2

3.

What are the differences? Why?

Of the upright basic script;
3.1
What are the positive sides? Why?
3.2

What are the negative sides? Why?

In this research, one of the qualitative research methods, the phenomenological research design was used.
The working group of this research, consists of form teachers who are working at primary schools attached to
the center in Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis and Van and are determined according to voluntariness. Semistructured interview form, developed by researchers and based on expert opinion, will be used as data collection
tool in the research and a form will be delivered to form teachers, which contains the statement: “The upright
basic script resembles …., because…”. The analogies that teachers have made here will be dealt with in five steps
by metaphor analysis. These five steps are: (1) decoding and debugging, (2) compiling sample metaphor images,
(3) developing a category, (4) providing validity and reliability, (5) transfering data to computer environment.
Furthermore, with the interview form, the teachers’ receptions about comparing cursive script and upright basic
script and the positive/negative sides of the upright basic script will be determined. In the analysis of the data
obtained in the research, content analysis method will be used. In this section, the data on research sub-problems
will be presented in tabular form and various citations will be made from the teacher’s views. The results obtained
from the research findings will be discussed with supporting research findings and recommendations will be
presented accordingly.
Keywords: Primary school, script, upright basic script, cursive script
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Özet
Suriye’de var olan savaş, üç milyondan fazla göçmeni Türkiye›ye göç etmeye zorlamıştır. Göçmenlerin
büyük çoğunluğu kamp dışı alanlarda ve kentlerde yaşamaktadır. Suriyeli göçmenlerin acil insani ihtiyaçlarını
karşılamak ve ev sahibi ülkelerin büyük akın ile gelen yeni sakinleri ile birlikte ortaya çıkan zorlukların üstesinden
gelmelerine katkıda bulunmak yadsınamaz bir gerçektir. Suriyeli göçmenler ve ev sahibi ülke arasında dil engeli
yaşanmakta ve bu durum iletişim problemlerine yol açmaktadır. Ülke genelinde okula gidemeyen çocuk, genç ve
yetişkin göçmenler için konuşma odaklı Türkçe kurslarına yönelik dil öğretim programının geliştirilmesi ihtiyacı
belirlenmiştir. Bu amaçla Arapça konuşanlar için, özellikle okuma-yazma üzerine yeterli eğitim almamış kişilerin
ihtiyaçlarına göre uyarlanmış başlangıç seviyesinde bir dil öğretim programı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda yapılan çalışma bir büyükşehirde yer alan göçmenlerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan bir
sivil toplum kuruluşu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan dil öğretim programı; sorun merkezli program
tasarım yaklaşımlarından “yaşam şartları” tasarımına göre tasarlanmıştır. Program geliştirme modeli olarak ise
Taba-Tyler’ın program geliştirme modeli seçilmiştir. Sivil toplum kuruluşunun belirlediği ihtiyaçlar esas alınıp,
görüşmeler ve doküman analizleri doğrultusunda hedefler oluşturulmuştur. Bu hedeflere uygun 13 kazanım
belirlenmiştir. Bu kazanımlara ulaşmak için 29 ders saati planlanmıştır. Programda; selamlaşma, sayılar, zaman
belirtme, ulaşım, alışveriş, yer - yön kavramları, halka açık yerler, hastane, restoran gibi konular yer almaktadır.
İçerik düzenlemede dil öğretiminde genellikle tercih edilen tekrarların yer aldığı sarmal içerik düzenlemeye yer
verilmiştir. Öğrenme öğretme süreçlerinde bir kazanıma ilişkin en az iki-üç etkinlik tasarlanmıştır. Kelime bulma,
resim-kelime eşleştirme, bulmacalar, kelime avları, oyunlar aracılığıyla etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin
bazıları aynı zamanda ölçme-değerlendirme boyutuyla da kullanılmıştır. Ayrıca programın sonunda başarı testi
hazırlanmıştır. Sorular bir ya da daha fazla kazanımı içerebilmektedir. Programın pilot uygulaması sivil toplum
kuruluşunda Türkçe bilen göçmen öğretmenler tarafından uygulanmıştır. Pilot uygulama sonunda programın
uygulanabilirliğine ilişkin öğrenciler ve öğretmenlerden olumlu dönütler alınmıştır. Hem öğrenci kitabı hem
de öğretmen kılavuz kitabının hazırlanması uygulamayı kolaylaştırmıştır. Öğrencilerin bazı etkinlikleri bireysel
olarak uygulayabilmeleri için Türkçe yönergelerin altına Arapça yönerge de yazılmıştır. Program bu yönüyle
diğer Türkçe öğretim programlarından farklılaşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Program geliştirme, Türkçe dil öğretim programı, Suriyeli göçmenler
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Abstract
Abstract should be (justified alignment) written with 1,5 line space, Times New Roman, 11 font, 1,25 The war
in Syria has forced more than three million refugees to migrate to Turkey. The vast majority of refugees live out of
camps and in cities. It is an undeniable truth to meet the urgent human needs of the Syrian refugees and to help
the host countries to overcome the difficulties that come with the new inhabitants with the great influx. There is
a language barrier between the Syrian refugees and the host country and this leads to communication problems.
The need to develop a speaking focused language teaching program for Turkish courses for children, young and
adult refugees who cannot attend school across the country has been determined. For this purpose, it was aimed
to develop a language teaching program for Arabic speakers, especially at the beginning level, tailored to the
needs of those who have not been adequately trained in literacy. This study was carried out with the cooperation
of a non-governmental organization that provides services for the needs of refugees in a metropolitan area for
this purpose. The language teaching program has been designed according to the design of “living conditions”
from problem-centered program design approaches. Taba-Tyler’s program development model was selected
as the program development model. Based on the needs determined by the non-governmental organization,
objectives were set in line with the interviews and document analyzes. In accordance with these objectives, 13
goals have been identified. 29 lesson hours were planned to reach these outcomes. The program includes topics
such as greeting, numbers, time, transportation, shopping, place - direction concepts, public places, hospitals,
restaurants. For content editing, spiral content editing which includes the preferred repetitions in language
teaching was used. At least two or three activities related to an achievement in learning teaching processes were
designed. Activities were organized through word finding, picture-word matching, puzzles, word hunts, games.
Some of these activities were also used in the assessment-evaluation dimension. An achievement test at the end
of the program was also prepared. Questions may include one or more achievements. The pilot application of
the program was implemented by refugee teachers who speak Turkish in the non-governmental organization.
At the end of the pilot application, positive feedback was obtained from the students and teachers regarding the
applicability of the program. The preparation of both the student book and the teacher’s guide book has facilitated
the application. In order for the students to apply some activities individually, Arabic directives were written
under Turkish directives. The program differs from other Turkish teaching programs in this regard.
Keywords: Program development, Turkish language teaching program, Syrian refugee
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Özet
Bu araştırmada öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenmeye ilişkin inançları ile öğretim süreçlerine ilişkin
felsefi yaklaşımları, bilgi ve öğrenmenimn doğasırna ilişkin epistemolojik inançları ayrıca sahip oldukları mesleki
gelişimin olanakları ve bunlara verdikleri önem arasındaki nedensel ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öncül araştırmaların öğretme-öğrenme sürecinde beklenen yapılandırmacı dönüşümün gerçekleştirilememesine
ilişkin olarak öğretmenlerin teknolojik ve pedagojik olanak ve yeterlikleri üzerinde durdukları görülmektedir.
Bununla birlikte, yapılandırmacı öğretim süreçlerine geçişte önemli bir grup etkenin de öğretmenlerin bilgi,
öğrenme ve öğretmenin doğasına ilişkin olarak benimsedikleri felsefe ve inançlar olabileceği düşünülmektedir.
Araştırma ilişkisel (korelasyonel) bir desende yürütülmüştür. Bu doğrultuda Türkiye’de temel ve orta öğretim
kademesinde görev yapan öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme inançları ile eğitim inançları, epistemolojik
ve mesleki gelişim olanaklarına ilişkin düşünceleri arasındaki nedensel ilişkiler bir yapısal eşitlik modeli ile
test edilmektedir. Araştırma verileri Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan ve gönüllülük esasına
göre rastgele seçilen 276 öğretmenden elde edilmiştir. Katılımcıların 190’ı (%68.8) kadın 86’sı (%31.2) erkektir.
Araştırmada Yapılandırmacı Öğrenme İnanç Ölçeği (2015), Eğitim İnançları Ölçeği (2011), Mesleki Gelişim
Ölçeği (2012) ve Epistemolojik İnanç Ölçeği; (2002) kullanılmıştır. Araştırmada önerilen model; en iyi olabilirliğe
(maximum likelihood) dayalı yapısal eşitlik modellemesi ile LISREL v.8.71 yazılımı kullanılarak test edilmiştir.
Önerilen-gözlenen model uyumunun değerlendirilmesinde X2’nin anlamlılığı (signicifance), X2/df oranı ve
diğer uyum iyiliği indisleri kullanılmıştır. Hipotez testlerinde ise yol analizlerinden ve her bir hipoteze ilişkin
β ve t değerlerinden yararlanılmıştır. Önerilen modele ilişkin sınamalarda başlangıçta araştırmacılar tarafından
tanımlanan tüm hipotezler sınanmıştır. Bununla birlikte tüm hipotezlerin dahil edildiği durumda kabul
edilebilirlik sınırları içerisine giren bir gözlenen modele ulaşılamamıştır. Bu duruma bir çözüm üretmek amacıyla
felsefi inançlar, epistemolojik inançlar ve mesleki gelişim olanaklarına ilişkin düşüncelerin yapılandırmacı
öğrenmeye ilişkin inanç üzerindeki etkileri bağımsız olarak incelenerek bu yapı üzerindeki değişime en düşük
nitelikli katkıyı sağladığı anlaşılan öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna ilişkin inanç (H6), doğrunun tek olduğuna
ilişkin inanç (H8) ve mesleki gelişim olanaklarının varlığına ilişkin düşünceler (H9) tümleşik modelden
çıkarılmıştır. Böylece kabul edilebilirlik sınırları içerisinde bir yapısal eşitlik modeline erişilmiştir (Model a).
Modele ilişkin X2/df oranı 3’ün altında kalmaktadır (X2/df=2.02). Örneklem büyüklüğü düşünüldüğünde, bu
durumun oldukça iyi bir model uyumuna (model fit) işaret ettiği söylenebilir (Kline, 2005). Modele ilişkin diğer
mutlak uyum indeksleri incelendiğinde RMSEA (.061), SRMR’nin (.073) de kabul edilebilir değer aralıkları
içerisinde kalarak model uyumunun niteliğini desteklediği görülmektedir. Bu grupta GFI (.58) ve AGFI’nın
(.56) nitelikli uyum için kabul edilebilir değer aralıklarının oldukça uzağında kaldığı gözlemlenmektedir.
Bununla birlikte bu durumun önemli bir sebebinin bu indislerin model karmaşıklığına yönelik hassasiyetleri
olabileceği düşünülmektedir (Hair ve diğerleri, 2006). Zira sınanan model 110’un üzerinde gözlenen (observed)
ve sekiz gizil değişken içeren karmaşık bir yapıdır. Modele ilişkin artmalı uyum indeksleri de (.93) genel olarak
.90 değerinin üzerinde kalarak, iyi bir model uyumuna işaret etmektedirler. Bu grupta sadece NFI (.88) .90
altında değer üretmiştir. Bununla birlikte NFI için .80 ve üzerini kabul eden çalışmalara da rastlanmaktadır
(Bkz. Marsh, Balla, ve McDonald,1988; Bentler & Bonett, 1980). Modele ilişkin yalınlık indislerine (parsinomy
indices) bakıldığında PNFI’nın (.86) kabul edilebilir eşik değerinin (cutoff values) oldukça üzerinde kalarak
modelin sadeliğine işaret ettiği anlaşılmaktadır. Yine PGFI’da (.55) nitelikli uyum eşiğine yakın bir değer almıştır.
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Elde edilen uyum iyiliği değerleri bu karakteristikleri de büyük ölçüde sağlayabilmektedir. Model a’ya ilişkin
yol analizi sonuçları incelendiğinde, ilerlemecilik inancı (H1) ve öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna yönelik
inancın (H7) doğrulandığı diğer hipotezlerin ise doğrulanamadığı görülmektedir. Buna göre, yapılandırmacı
öğrenmeye ilişkin inançlar üzerinde felsefi inanç grubundan ilerlemecilik anlamlı ve olumlu, epistemolojik inanç
grubundan öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna ilişkin inançlar anlamlı ve olumsuz etkiye sahiptir.
Anahtar kelimeler: Yapılandırmacı öğrenme inancı, eğitim inançları, mesleki gelişime verilen önem,
epistemolojik inançlar.
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Abstract
This study aims to investigate the causal relationship between teachers’ constructivist learning belief and
their philosophical approaches related to instruction processes, their epistemological belief in the nature of
information and learning and also their facilities for professional development and the importance they place
on them. Previous studies emphasize that expected constructivist transformation in the teaching-learning
process cannot be achieved because of teachers’ technological and pedagogical capabilities and competences.
Besides, it is thought that another group of factors in transition to constructivist teaching processes might be
teachers’ philosophies and belief related to the nature of information, learning and teaching. This study was
conducted in a correlational manner. Accordingly, the causal relationships between the teachers’ (working in
primary and secondary education level in Turkey) constructivist learning belief and educational and educational
belief, thoughts related to professional development facilities were tested with a structural equation model. The
research data were collected from 276 teachers who were working in different regions of Turkey and were selected
randomly on a voluntary basis. 190 (68.8 %) of participants were female and 86 (31.2 %) of them were male.
Constructivist Learning Belief Scale (2015), Educational Belief Scale (2011), Professional Development Scale
(2012) and Epistemological Belief Scale (2002) were used in the study. The model suggested in the study was
tested with structural equation model based on maximum likelihood using LISREL v.8.71 software. In the tests
for the proposed model, all of the hypotheses initially identified by the researchers were tested. However, when
all hypotheses are included, an observed pattern that falls within the acceptability limits could not be reached.
To find a solution to this situation, the effects of philosophical belief, epistemological belief and thoughts on
professional development facilities on the constructivist learning belief were separately investigated and belief
that learning depends on effort (H6), belief that there is a unique truth (H8) and thoughts on the existences of
professional development facilities (H9) that seemed to provide the least qualified contribution to this structure
were removed from the integrated model. Thus, a model of structural equation has been reached within the
limits of acceptability (Model a). The ratio of X2/df for the model remains below 3 (X2/df=2.02). When the size
of the sample is considered, it can be said that this indicates a very good model fit (Kline, 2005). When the other
absolute fit indexes related to the model are examined, RMSEA (.061), SRMR (.073) also seem to support model
adaptability by staying within acceptable value ranges. In this group, it is observed that GFI (.58) and AGFI (.56)
remained quite far away from the acceptable range of values for qualified fit. However, an important reason for
this is thought to be the sensitivity of these indices to model complexity (Hair et al, 2006). Because the tested
model is a complex structure containing more than 110 observed and 8 latent variables. Incremental fit indices
for the model (.93) are generally above the .90 value, indicating a good model fit. In this group only NFI (.88)
produced value below .90. However, there are also studies that accept .80 and above for the NFI (See Marsh,
Balla & McDonald,1988; Bentler & Bonett, 1980). When the parsinomy indices for the model are examined, it is
understood that PNFI (.86) points to the simplicity of the model by staying above the acceptable cutoff values.
PGFI (.55) also has a value close to the qualified fit threshold. The resulting goodness of fit values can provide
these characteristics to a large extent. When the path analysis results for Model are examined, it is seen that
progressivism belief (H1) and belief that learning depends on ability (H7) are confirmed and other hypotheses
cannot be confirmed. According to this, progressivism from the philosophical belief group has a meaningful
and positive, belief that learning depends on ability from the epistemological belief group has a meaningful and
negative influence on constructivist learning belief.
Keywords: Constructivist learning belief, educational belief, importance placed on professional development,
epistemological belief.
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Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Kültürler Arası Uyum Deneyimleri:
Uluslararası Kazak Öğrenciler örneği
Lazura Kazykhankyzy1
1Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi, lazura.kazykhankyzy@gmail.com

Giriş
Yurtdışında eğitim almak ve başka bir kültürle deneyimi olmak, gençlerin mesleki ve kişisel gelişiminde
önemli bir etkiye sahiptir. İnsanlar yabancı bir ülkede geçici olarak ikamet ederken, bazıları kısa bir süre içinde
yeni ortama iyi uyum sağlarken bazıları da yeni çevreyi çok karmaşık bulur uyum sürecinde güçlük yaşarlar.
Bu uyum sürecinin merkezinde ana iletişim yeterliliği, ev sahibi kültürün normlarına ve uygulamalarına ve
sosyal iletişim süreçlerine aktif olarak katılma becerisi bulunur. Kim’in (1988) kültürlerarası uyum teorisinde,
bu çalışmanın kavramsal arka planını oluşturmaktadır. Bu teori, kültürler arası uyum sürecini, bireylerin yeni,
yabancı veya değişen kültürel çevrelere yeniden yerleştikten sonra bu ortamlarla nispeten istikrarlı, karşılıklı ve
işlevsel ilişkiler kurdukları (veya yeniden kurdukları) “dinamik bir süreç olduğunu” ileri sürmektedir. Kültürel
Arası Uyum teorisi temel alındığında, bu çalışma, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin
kültürlerarası uyum sürecini belirlemeyi temele almıştır. Bu doğrultuda araştırmada, Türkiye’de öğrenim gören
uluslararası öğrencilerin bulundukları yeni kültür, akademik, sosyal, kültürel ve dilsel çevrede nasıl deneyimler
yaşadıkları ve uyum sağladıkları çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir
araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de lisans ve lisansüstü öğrenim gören 87 tane Kazakistanlı
öğrenci oluşturmuştur. Çalışma Türkiye’de lisans ve lisansüstü öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerle
sınırlandırılmıştır. Türkiye’de öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerin kültürler arası deneyimlerini ölçmek
için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.869 olan Kültürel Arası Uyum Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada
Kültürel Arası Uyum Envanteri ile toplanan verileri, SPSS 23.0 İstatistiksel yazılım programı kullanılarak,
araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda nicel veri analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada
öğrencilerin yeni kültüre, akademik, sosyal, kültürel ve dilsel çevrede nasıl deneyim yaşadıkları ve uyum
sağladıkları belirlemede tanımlayıcı istatistikler( aritmetik ortalama); cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, eğitim türleri
ve Türkiyede kalma süreleri, gibi değişkenler açısından öğrencilerin uyumlarını karşılaştırmak amacıyla t testi, ve
Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Çalışmada, Kazakistanlı öğrencilerin Türk toplumuna, Türk diline, kültürüne,
değerlerine ve normlarına kültürlerarası uyum düzeylerinin oldukça iyi olduğu belirlenmiştir. Çalışmada
öğrencilerin yaş, cinsiyet, öğrenim görülen alanları, öğrenim düzeyi ve Türkiye’de kalma süreleri gibi değişkenler
açısından karşılaştırıldığında kültürel uyum süreçleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Anahtar kelimeler: Kültürlerarası Uyum, kültürlerarası deneyim, Uluslaraarsı Kazakistanlı öğrenciler.

184

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla
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Abstract
Studying abroad and experiencing another culture has a valuable effect on young people’s professional and
personal development. When people sojourn in a foreign country, some adapt well to the new environment within
a short period of time, while others find the new environment very complex. Central to this adaptation process
is host communication competence, the ability to communicate in accordance with the norms and practices
of the host culture and actively engage in its social communication processes. Kim’s (1988) theory of crosscultural adaptation provides the conceptual background for this study. That theory posits that cross-cultural
adaptation is a ‘dynamic process’ by which individuals, upon relocating to new, unfamiliar, or changed cultural
environments, establish (or re-establish) and maintain relatively stable, reciprocal, and functional relationships
with those environments. Based on Cross-Cultural Adaptation theory, the current study focused on the issue of
cross-cultural adaptation, in other word it aimed to explore and examine how international students experience
and adapt to their new academic, social, cultural and linguistic environment. Data were obtained from a sample
of 87 international Kazakhstani students in Turkey. In order to measure International Kzakhstani students crosscultural experiences, Cross-Cultural Adaptation Inventory was used, which Cronbach alfa was estimated to be
α=0.869 in this study. Quantitative methods of data analysis were used to analyze the data with the help of
statistical software package SPSS version 23.0. Descriptive statistics (arithmetic mean and standard deviation)
in order to determine how students experience and adapt to the new cultural, academic, social, cultural and
linguistic environment, t-test and Kruskall-Wallis test to compare the students’ in terms of their gender, age,
education level, area of education and duration of stay in Turkey. The study found that Kazakhstani students
were overall satisfied with their Cross-Cultural experiences in Turkey in terms of developing language abilities’,
cultural knowledge and communication with Turkish people. Moreover, there was no significant difference in
terms of cultural adaptation processes when the study participants were compared in terms of age, gender, areas
of education, level of education and duration of stay in Turkey.
Keywords: Cross-cultural experience, cross-cultural adaptation, international Kazakhstani students.
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Türkiye’de Savaş-Barış ve Barış Eğitimi Kavramları Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez
Çalışmaları
Mehmet Sevim1, Fazilet Özge Sevim2
1Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, mehmetsevim91@gmail.com
2Arş. Gör. Gaziosmanpaşa Üniversitesi,ozge.mavis@gop.edu.tr

Özet
Toplumsal gerçeklik göz önünde bulundurulduğunda, savaş ve barış kavramlarının geçmişte var olmuş,
günümüzde var olan ve gelecekte de varlığını sürdürecek kavramlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu
kavramların insanlığa doğrudan ve dolaylı etkileri bulunmaktadır. Barışı, insanoğlu çatışmalarını şiddet
olmadan çözebildiği ve yaşam kalitelerini artırmak için birlikte çalışabildiği takdirde meydana gelebilecek bir
durum olarak görmek mümkündür. Bu nedenle günümüzde savaş, barış kavramlarının yanı sıra barış eğitimi
kavramına da yer verilmekte ve bireylerin çatışmacı veya savaşa meyilli yetişmesi yerine barışçıl davranışlar
sergileyebilmeleri sağlayacak etkinlik ve aktiviteler işe koşulmaya çalışılmaktadır. Bu durum, bu üç kavram
üzerinde yapılan çalışmaları da artırmaktadır. Bu çalışmaların farklı alanlarda olduğu gibi eğitim bilimleri
alanlarında da yer aldığı ve popülerlik kazandığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim ve
öğretim konu başlığı altında savaş, barış ve barış eğitimi kavramları üzerine yapılmış olan yüksek lisans ve
doktora tez çalışmalarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez
Merkezinde erişime açık olan 35 tez çalışması araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma verileri, nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından hazırlanan ‘tez inceleme formu’ kullanılmıştır. Tez inceleme formunda; tezin yapıldığı yıl, yüksek
lisans veya doktora olma durumu, hangi yükseköğretim kurumunda tamamlandığı, hangi anabilim ve bilim
dalında yapıldığı, tez danışmanının unvanı gibi genel bilgilerin yanı sıra tezin genel amacı, araştırma modeli ve
yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları, veri analizi yöntemleri gibi bilgilere de yer verilmiştir. Verilerin
analizinde içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, savaş-barış ve barış eğitimi
ile ilgili yapılan çalışmaların son yıllarda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Savaş ve barış kavramları üzerine
yapılan çalışmaların genellikle sosyal bilgiler ve tarih dersleri kapsamında yer aldığı, barış eğitimi konusunda ise
barış eğitimi temasını içeren programların geliştirmesi, uygulaması ve değerlendirmesi gibi çalışma alanlarına
yer verildiği ortaya konmuştur. Tez merkezinde 1994 yılında bu yana eğitim ve öğretim konu başlığı altında
savaş, barış ve barış eğitimi kavramlarını içeren 45 adet tez çalışmasının bulunduğu görülmektedir. Söz konusu
kavramlar üzerinde yapılan çalışmaların arttırılmasının bu kavramların daha iyi anlaşılmasına ve barışa meyilli
bireylerin yetiştirilmesine öncülük edebileceğini söylemek mümkündür.
Anahtar kelimeler: Savaş, barış, barış eğitimi, tez çalışmaları
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Abstract
When social reality is taken into consideration, it is possible to say that the concepts of war and peace have
existed in the past, present and continue to exist in the future. These concepts have direct and indirect effects on
humanity. It is possible to see peace as a situation that can happen only if human beings can solve their conflicts
without violence and work together to improve their quality of life. For this reason, as well as the concepts of
war and peace, the concept of peace education is included in daily life situations and activities and being put into
practice to enable individuals to exhibit peaceful behaviors instead of fighting or warlike tendencies. This situation
increases the studies conducted on these three concepts. It seems that these studies gain popularity in educational
sciences as well as other fields. The purpose of this research is to examine the master theses and dissertations
on the concepts of war, peace and peace education under the title of education and training in Turkey. For this
purpose, 35 thesis studies which are open to access in the Presidency of the Council of Higher Education are
included in the research. Research data are obtained through document analysis, one of the qualitative research
methods. ‘Thesis examination form’ prepared by the researchers is used as a data collection tool. General
information such as the year of the thesis, master or dissertation, in which higher education institution and in
which department it is completed, thesis advisor’s title is included in the thesis examination form. In addition,
the purpose of the study, research model and methodology, study group, data collection tools and data analysis
methods are included. In the analysis of the data, the content analysis method is applied. Findings show that the
studies about war, peace and peace education have increased in recent years. It has been revealed that studies
on concepts of war and peace are generally included in social studies and history lessons, and the studies on
development, implementation and evaluation of programs related to peace education generally conducted on the
topic of peace education. There have been 45 theses in Presidency of the Council of Higher Education including
the concepts of war, peace and peace education under the heading of education and training. It is possible to say
that increasing the studies on the mentioned concepts can lead to a better understanding of these concepts and
the training of individuals who are inclined towards peace.
Keywords: War, peace, peace education, thesis studies
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Özet
Eğitim programının temel öğeleri, hedef, içerik, öğrenme yaşantıları ve değerlendirmedir. Hedef, yetiştirilen
kişide bulunması istenilen, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikteki istendik özeliklerdir. Hedefler, içeriğin
düzenlenmesinde bilgilerin hiyerarşik sıralaması, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, kavramlardan ilke ve
genellemelere göre dizilmesi ve kapsamdaki önkoşul ilişkilerin belirlenmesi açısından program tasarısında
önemli bir rol oynamaktadır. Öğrencilere istenilen davranışların kazandırılmasını sağlayan öğrenme
yaşantılarının düzenlenmesi eğitim durumlarında ele alınmaktadır. Öğrenme bu boyutta gerçekleşmektedir.
Ölçme ve değerlendirme, program geliştirmenin son boyutunu oluşturmaktadır. İyi geliştirilmiş bir program
güçlü ve işlevsel değerlendirme öğelerini içerir. Bu değerlendirme öğeleri programın hedeflerine göre belirlenir
ve içerikle, öğretim yöntemleriyle, öğrenme etkinlikleriyle bütünleştirilir ve beklenen sonuçlara ilişkin gelişme
düzeyi değerlendirme yoluyla belirlenir. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı Ocak ayında tüm derslerde
taslak eğitim programlarını yayınlamış ve öğretmenlerden internet ortamında görüşlerini istemiştir. Yakın
zamanda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından resmi olarak kesinleşmiş eğitim programlarını yayınlanması
ve öğretmenler tarafından uygulanması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretmenlerinin kendi
alanlarıyla ilgili yayınlanan ilköğretim 5.sınıf programı hakkında algılarını belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır.
1.

MEB tarafından yayınlanan İngilizce öğretim programına ilişkin İngilizce öğretmenlerinin görüşleri
nelerdir?
2. Öğretmenlerin taslak programların kazanım alt boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?
3. Öğretmenlerin taslak programların kapsam alt boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?
4. Öğretmenlerin taslak programların eğitim durumları alt boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?
5. Öğretmenlerin taslak programların değerlendirme alt boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir?
Nitel bir araştırma olan bu çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında
olduğumuz, ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular
yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde
karşımıza çıkabilmektedir. Bu olgularla günlük yaşantımızda çeşitli biçimde karşılaşabiliriz. Ancak bu tanışıklık
olguları tam olarak anladığımız manasına gelmez. Bize tümüyle yabancı olmayan, aynı zamanda da tam
anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomenoloji) uygun
bir araştırma zeminini oluşturur. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2016/2017 öğretim yılında Balıkesir ili
Bigadiç ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan 9 öğretmen oluşturmaktadır. Bu tür
seçimde araştırılan grubun her bir elemanın seçilme ihtimali eşittir. Üzerinde araştırılması düşünülen örneklem
bir listeden rastgele olarak seçilir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre programda yer alan kazanımların öğrencilerin gelişim ve
hazır bulunuşluğuna uygun hazırlandığı, kazanımlar arasında aşamalılık ilkesine dikkat edildiği tespit edilmiştir.
Yine kapsam, faydalılık ve öğrenilebilirlik açısından içerik daha uygun hale getirilmiştir. Programda öngörülen
etkinlikler günlük yaşamla ilgili ve ihtiyaçlar açısından uygundur. Değerlendirme etkinlikleri ise hem süreç hem
sonuç odaklı olduğundan yeterli ve kullanışlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre
değerlendirme boyutunda hem süreç hem sonuç odaklı değerlendirme etkinliklerinin yer aldığı gözlemlenmiştir.
Dil öğrenme bir beceri olduğundan daha çok süreç odaklı değerlendirme etkinliklerine yer verilebilir. Ayrıca
taslak programın uygulanmasında öğrenci merkezli etkinliklerden bahsedilmiş ve öğrenci öğretmen etkileşimi
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oldukça öne çıkmaktadır. Taslak programda bu etkinliklerin gerçekleşebilmesi için okullardaki altyapının
düzenlenmesi gerekmektedir. Dil öğretiminde teknolojik altyapının önemi gün geçtikçe artmakta fakat
okullarımızda teknolojik imkânlar açısından bulunan ciddi farklılıklar öğrenme etkinliklerini düzenlerken
öğretmenlere güçlükler oluşturmaktadır. Araştırmanın farklı sınıf ve öğrenim düzeylerinde tekrarlanması daha
genellenebilir sonuçlara ulaşmaya imkân verecektir.
Anahtar kelimeler: Eğitim programı, yabancı dil öğretimi, öğretmen görüşleri
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Abstract
The basic elements of the education program are objective, content, learning experiences and evaluation. The
objective is the desired characteristics that can be earned through education, which is desired to be found in the
grown person. Objectives play an important role in the design of the program in terms of hierarchical ordering
of information, simple complexity, tangible abstract, alignment from concepts to principles and generalizations,
and determination of precondition relations in the context. The regulation of learning experiences that enable
students to achieve desired behaviors is handled in educational situations. Learning occurs at this dimension.
Measurement and evaluation constitute the final dimension of program development. A well-developed program
includes strong and functional assessment items. These evaluation items are determined according to the
objectives of the program and are integrated with the content, teaching methods, learning activities, and the level
of development with regard to the expected results is determined through evaluation. As is known, the Ministry
of National Education issued draft training programs in all courses in January, 2017, and requested teachers’
opinions on the internet. In the near future it is expected that the training programs officially finalized by the
Board of Education will be published and implemented by the teachers. In this study, the aim is to determine the
perceptions of English teachers about educational programs (at the level of 5th grade of primary education) about
their fields. For this purpose, the answers to the following questions have been searched.
1. What are the opinions of English teachers regarding the English curriculum published by MNE?
2. What are the opinions of teachers about the acquisition sub-dimension of draft programs?
3. What are the opinions of teachers on the scope sub-dimension of draft programs?
4. What are the views of teachers on the subscale of educational status of draft programs?
5. What are the opinions of teachers on the evaluation sub-dimension of draft programs?
In this study, which is a qualitative research, it is used the phenomenology theory. Phenomenology theory
focuses on what we are aware of, but we do not have an in-depth and detailed understanding. In our world of
events, experiences, perceptions, orientations, concepts and situations, we can face phenomena in various forms.
We can encounter these events in our daily life in various ways. However, this acquaintance does not mean that
we fully understand the facts. The phenomenology constitutes an appropriate research ground for studies that are
not completely unfamiliar to us, but also aim to investigate phenomena that we cannot fully grasp. The working
group of this research is composed of 9 English teachers who work in official schools affiliated to the Ministry
of National Education in the province of Bigadiç, Balıkesir in 2016/2017 school year. In this type of selection,
the probability of each element of the group being selected is equal. The sample to be investigated is randomly
selected from a list. In the research semi-structured interview form was used as data collection tool. According
to the findings obtained in the research, it has been determined that the gains in the program are prepared
according to the development and readiness of the students and the graduality principle is considered between
the gains. Content has been made more appropriate in terms of scope, usefulness and learning. The activities
envisaged in the program are suitable for daily life and needs. The evaluation activities were determined to be
sufficient and useful because they were both process and result oriented. According to the findings obtained
in the research, it has been observed that both process and result-oriented evaluation activities take place in
the evaluation dimension. As language learning is a skill, more process-oriented evaluation activities may be
included. In addition, student-centered activities are mentioned in the implementation of the draft program, and
student teacher interaction is very prominent. In order for these activities to take place in the draft program, the
school infrastructure needs to be regulated. The importance of technological infrastructure in language teaching
is increasing day by day, but the serious differences in terms of technological possibilities in our schools make it
difficult for teachers to organize learning activities. Repeating the research at different classes and learning levels
will allow for more generalizable results.
Keywords: Education program, foreign language teaching, teacher views
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Özet
Formal eğitim etkinliklerinin ilk basamağını oluşturan ilkokulun ilk üç sınıfı, çocuk için büyük önem
taşımaktadır. İlkokulların temel sorumluluğu; çocukların bilme, anlama, analiz etme, uygulama ve değerlendirme
gibi bilişsel becerilerinin gelişiminin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Dolayısıyla
ilkokulların bireylere günlük yaşamda ve gelecekteki eğitim yaşamlarında kullanabilecek bilgi, beceri ve değer
kazandırmaya çalışmaktadır. İlkokullar, bu temel işlev ve sorumluluğunu programlarında yer alan dersler
aracılığı ile yerine getirmektedirler. İlkokullarda ilk üç sınıfta yer alan temel nitelikteki derslerden birisi Hayat
Bilgisi dersidir. Hayat Bilgisi, çocukların iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olması, toplumsal yaşama etkin ve
olumlu bir biçimde katılması için gerekli olan temel bilgi, beceri ve davranışları kazandıran temel derslerden
biridir. Hayat Bilgisi, bireyleri değişim kavramına ve bu kavramın oluşturduğu toplum yaşamına hazırlarken,
bireylerin çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler kazanmasında, olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesinde
ilk temelin atıldığı derstir. Bu kapsamda çocukların çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlar edinmesi,
Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak etkili öğretim programı yoluyla sağlanmaktadır. Bu nedenle Hayat Bilgisi
dersinde uygulanacak öğretim programının toplumdaki bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelere
paralel olarak düzenlenmesi ile olanaklıdır. Ülkemizde, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilkokullar için
hazırlanan ve uygulanan programlara paralel olarak Hayat Bilgisi dersi içinde değişik tarihlerde değişik öğretim
programları hazırlanmış ve uygulanmıştır. Hayat Bilgisi adıyla bir ders ve bu derse özgü öğretim programı ilk
olarak 1926 İlkokul Programında yer almıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi dersi 1936, 1948, 1968, 1998 ve 2005
ilköğretim ve 2015 ile 2017 ilkokul programlarında yer almış ve bu programlarda Hayat Bilgisi Dersi Öğreti
Programları hazırlanmış ve uygulanmıştır. 1926 yılından günümüze değin, dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler
ve gerçekleşen olaylar bağlamında Hayat Bilgisi öğretim programı ya yeniden tasarlanmıştır ya da önceki
program üzerinden değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde meydana gelen siyasal ve sosyal
olayların Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına nasıl yansıdığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma
yöntemi ile desenlenmiş, verilerin elde edilmesinde doküman analizinden yararlanılmıştır. Doküman analizi,
araştırılması gereken olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamakta; (1)
dokümanlara ulaşma, (2) orijinalliğin kontrol edilmesi, (3) dokümanların anlaşılması, (4) verinin analiz edilmesi
ve (5) verilerin kullanılması olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmada, 1926–2017
yılları arasında yıllarında hazırlanan ve uygulamaya konulan ilkokul Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları
ile dönemin sosyal ve siyasal olaylarını ele alan gazeteler birer doküman olarak analiz edilmiştir. Doküman
analizi kullanılarak elde edilen veriler “betimsel analiz” yoluyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda Hayat Bilgisi
Dersi Öğretim Programlarında yer verilen amaç ve konular, dönemin sosyal ve siyasal olaylarını ne kadar ve
nasıl yansıttığı “genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama” türü dikkate alınarak kodlanmıştır. Araştırma verileri
analiz edilmektedir. Verilerin ön analizinde 1926, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005, 2015 ve 2017 yıllarında yaşanılan
olayların Hayat Bilgisi öğretim programlarına oldukça ve doğrudan yansıdığı anlaşılmıştır. Örneğin 23 Nisan
1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte,
1926 Hayat Bilgisi öğretim programında 23 Nisan ve 29 Ekim Bayramları yoluyla Hayat Bilgisi dersinde çocuklara
ulusal egemenlik ve cumhuriyetin ilkelerinin anlatılması yoğun olarak programda yer almıştır.
Anahtar kelimeler: Geçmişten günümüze Hayat Bilgisi Öğretim programı.
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Abstract
The first three classes of primary school, which constitute the first step of formal education activities, are of
great importance to the individual.The first place children start formal education after family is primary school.
Basıc function of primary schools; get on with children’s social and emotional skills as well as the development
of cognitive skills such as knowing, understanding, analyzing, implementing and evaluating. Therefore primary
schools have a basic function of providing children with the knowledge, skills and values that they can use in
their everyday and future social, educational and professional lives. Primary schools can fulfill this basic function
through curriculum and lessons. One of the lessons taught in the first three years of primary school is the Life
Science lesson. Life Science is one of the basic lessons that gives children the basic knowledge, skills and attitudes
necessary to be a good person and a good citizen, and to participate effectively and positively in social life. Life
Science is the first foundation in the development of positive attitudes and behaviors in the way individuals
acquire the knowledge and skills required by the age while preparing individuals for the concept of change and
for the life of society that this concept creates. In this context, the acquisition of the knowledge, skills and attitudes
that children need in the age is provided through an effective curriculum to be applied in the Life Science lesson.
For this reason, it is possible that the curriculum to be applied in the Life Science course is arranged in parallel
with the scientific, technological, economic and social developments in the society. In our country, since the
foundation of the Republic, different curriculums have been prepared and implemented in different periods in
the Life Science course in parallel with the programs prepared and applied for primary schools. A lecture in the
name of Life Science and a curriculum specific to this course first appeared in the 1926 Primary School Program.
Later on, Life Science course took place in 1936, 1948, 1968, 1998 and 2005 primary education and 2015 and
2017 primary school programs and Life Science lesson teaching programs were prepared and implemented.
Later on, Life Science course took place in 1936, 1948, 1968, 1998 and 2005 primary education, 2015 and 2017
primary school programs and Life Science lesson teaching programs were prepared and implemented. The aim
of this study is to reveal how the political and social events that took place in our country are reflected in the Life
Science Teaching Program. The research was designed with a qualitative research method and the analysis of the
document was used in obtaining the data. Document analysis includes analysis of written materials that contain
information about the facts or events that need to be investigated; (1) reaching the documents, (2) checking the
authenticity, (3) understanding the documents, (4) analyzing the data, and (5) using the data. In this research,
life science education curriculums prepared in the years between 1926 and 2017 and the social and political
events of the period were analyzed as documents. The data obtained using the document analysis were analyzed
by “descriptive analysis”. In this context, the aims and subjects given in the lecture programs of Life Science are
coded by taking into account the type of “general coding” that reflects the social and political events of the period.
Research data is analyzed. Preliminary analysis of the data revealed that the incidents in 1926, 1936, 1948, 1968,
1998, 2005, 2015 and 2017 were reflected directly and quite directly in the Life Science teaching programs. For
example, with the opening of the Turkish Grand National Assembly on April 23, 1920 and the celebration of the
republic on October 29, 1923, the 1926 Life Science curriculum emphasized the national sovereignty and the
principles of the republic through the Life Information lesson on April 23rd and October 29th.
Keywords: From past to present Life science curriculum.
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Özet
İnsanların ya da diğer canlıların neden belli durumlarda belli hareketleri başlattığı ve sürdürdüğü, neden
o davranışı değil de diğerini gösterdiği yüzyıllardır araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Davranışın nedenleri
arasında güdüyle ilgili olanlar önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla okul ortamında öğrencilerinin güdülerinin
dikkate alınması gereklidir. Öğrenciler okula farklı amaçlarla gelmektedir. Bazı öğrenciler beceri ve yeterliliklerini
geliştirmek için okula giderlerken, bazıları diğerlerinden daha başarılı olmak ve zeki olduklarını kanıtlamak
istemekte, bazıları ise sadece arkadaşlarıyla birlikte olmak için okul gelmektedir; ayrıca bazı öğrenciler çabaları
karşılığında ödül ve pekiştireç almayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin okula geliş amaçları okul ortamındaki
akademik başarılarını, akademik çalışmalara katılım durumlarını, öğrenme stratejilerini, öz-yönelimli öğrenme
etkinliklerini, genel iyi oluş hallerini ve eğitimle ilgili diğer birçok çıktıyı yakından etkilemektedir. Bu nedenle
öğrencilerin okula yönelik güdülenme durumlarının ölçülmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı
McInerney ve Sinclair tarafından geliştirilmiş ve Lihua ve Barnes tarafından Amerika ve Çin öğrencilerinin
katılımıyla kültürler arası uyarlama çalışmaları yapılmış olan okul güdü ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Okula
yönelik güdü ölçeği 43 madde ile dört genel boyut ve bunların ikişer alt boyutlarından oluşmaktadır. Bu boyutlar
şu şekildedir: Görev: görev yönelimi (4 madde), çaba (7 madde); Performans: yarışma (6 madde), sosyal güç (6
madde); Sosyal dayanışma: işbirliği (3 madde), sosyal alaka (5 madde); Dışsal pekiştireç: övgü (5 madde), ödül
(7 madde). Orijinal ölçeğin Türkçeye çevrilmesi sürecinde altı dil uzmanı çeviri tekrar çeviri işlemi yürütmüş;
akademisyenler, dil uzmanları ve öğrencilerden uygunluk görüşü alınarak Türkçe form son şekline getirilmiştir.
Türkçe form 352si kadın ve 183ü erkek olmak üzere toplam 554 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin orijinal
kültürdeki faktöryel yapısına sadık kalınarak bir DFA model kurulmuş ve bu model örneklemden elde edilen
veriler ile Mplus 7.4 yazılımı kullanılarak test edilmiştir. Analiz öncesinde incelenen çarpıklık ve basıklık değerleri
+1/-1 aralığında değiştiğinden, normal dağılım varsayımının karşılandığı sonucuna varılmıştır. Orijinal ölçeğin
sekiz faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmış, boyutların Cronbach alpha güvenirlik katsayıları
hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında elde edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar
içerisinde olduğu ya da bu sınıra çok yakın olduğu görülmektedir (RMSEA: 0.068, CFI:0.86, SRMR:0.084).
Ölçeğin faktörlerine ilişkin güvenirlik katsayıları görev yönelimi boyutunda .90, çaba boyutunda .84, yarışma
boyutunda .87, sosyal güç boyutunda .89, işbirliği boyutunda .86, sosyal alaka boyutunda .84, övgü boyutunda
.91 son olarak da ödül boyutunda .93 olarak hesaplanmıştır. Hem DFA hem de güvenirlik analizi sonuçları
alanyazında belirtilen kabul edilebilir sınırlar içinde ya da bu sınırlara çok yakındır. Sonuç olarak ölçeğin orijinal
faktör yapısının Türkçe form içinde doğrulandığı söylenebilir. Birçok dilde farklı araştırmalarda kullanılmakta
olan okula yönelik güdü ölçeği Türk alanyazına sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler
sunulabilir. Lisans öğrencilerinin okula yönelik güdüleri ve bu güdüyü etkileyen değişkenlerin incelenmesi var
olan durumun anlaşılmasına katkı getirebilir. Okula yönelik güdü ölçeğinin lise ve ortaokul öğrencileri için de
kullanılabilir olup olmadığının incelenmesi alanyazına katkı getirebilir.
Anahtar kelimeler: Okul güdü ölçeği, kültürel uyarlama
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Abstract
Many researchers tried to answer the reasons of human behaviors for centuries. Reasons for behaviors
related to the motivation are very important. So it is better to consider the motivations of students at the learning
environments. Students come to school for different aims. While some students come to school to improve their
abilities and skills, some try to prove that they are smarter and more successful than others. Also, some are
only coming to school to spend time with their friends. Moreover, some students come to school to get praise
and reinforcement. Students’ reasons for coming to school affect students’ academic achievements and other
variables related to learning. That’s why it is very important to determine students motivation related to the
school. The aim of this research is Turkish language adaptation of School Motivation Scale (SMS). The scale was
developed by McInerney and Sinclair, and cross-cultural studies were carried by Lihua and Barnes. SMS has
43 items, four general orientations, and their subscales. These are: Task (Mastery): Task Involvement (4 items)
and Effort (7 items); Ego (Performance): Competition (6 items) and Social Power (6 items); Social Solidarity:
Afﬁliation (3 items) and Social Concern (5 items); Extrinsic rewards: Praise (5 items) and Token Rewards (7
items). Six language expert translate and retranslate the original scale to Turkish, after getting expert opinion
from academicians, language experts and students the final form is prepared. 352 female and 554 male teacher
candidates filled the Turkish version of the SMS. A model for CFA prepared based on the original cultural factor
structure of the SMS, and this model is tested with Mplus 7.4 software. The assumption of normal distribution was
tested with the help of skewness and kurtosis examination. As the skewness and kurtosis were changing between
+1/-1, it can be said that the date was normally distributed. The eight factored structure of the scale was verified
with CFA, and the Cronbach alpha reliability scores were calculated. The fit indexes of CFA are between or near to
the acceptable intervals (RMSEA: 0.068, CFI:0.86, SRMR:0.084). The reliability scores of each factor were .90 for
task involvement, .84 for effort, .87 for competition, .89 for social power, .86 for affiliation, .84 for social concern,
.91 for praise and .93 for token rewards dimensions. The results of CFA and reliability statistics are between or
near to the acceptable intervals. As a result, the original factorial structure of the SMS was verified for the Turkish
version. The SMS, which is used by many researchers and language, is offered to the Turkish literature. Some
recommendations may be offered based on these results. Examining the college students’ school motivations and
analyzing the variables that affect school motivation may be important to understand the current situation. The
psychometric properties of the SMS for middle and high school students may also be tested.
Keywords: School motivation scale, cultural adaptation
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Özet
İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (HBDÖP) incelendiğinde bu programın “bireysel
farklılıklar” kavramına ilişkin hedeflere, içeriğe, eğitim ve sınama durumlarına sahip olduğu anlaşılmaktadır.
İlgili programda, öğrencilere ders kazanımları dışında özyönetim gibi beceriler; hoşgörü ve sevgi gibi kişisel
nitelikler, sağlık kültürü, rehberlik-psikolojik danışmanlık, girişimcilik ve özel eğitim gibi ara disiplinler
kapsamında bireysel farklılıklara ilişkin çeşitli bilgi, beceri ve tutumlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu
çerçevede öğrencilerin diğer bireylerle olan farklılıklarını bilmeleri, bunları ayırt etmeleri, yaşam açısından doğal,
göreceli ve zenginleştirici öğeler olarak kabullenmeleri, aynı zamanda da bu farklılıklara duyarlı ve hoşgörülü bir
biçimde yaklaşmaları istenmekte; fiziksel, kişisel, sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıklara vurgu yapılmaktadır.
Ancak alan yazın incelendiğinde tüm bunların ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfta Hayat Bilgisi Dersini almış öğrencilerin
bireysel farklılıklara ilişkin bilişsel kurgularının nasıl olduğuna dair herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır.
Bu yüzden bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin bireysel farklılıklara ilişkin bilişsel kurgularının incelenmesi
amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilecek bu çalışmada olgubilim deseni kullanılacaktır.
Araştırmanın katılımcılarını Diyarbakır ilindeki orta sosyoekonomik düzeye sahip bir ilkokulda eğitim görmekte
olup 1, 2 ve 3. sınıflarda Hayat Bilgisi Dersini almış ve tamamlamış olan ilkokul 4. Sınıf öğrencileri oluşturacaktır.
Bu çalışmanın verileri, “repertory grid” tekniği kapsamında hazırlanacak bir form ile toplanacaktır. Bu form,
temel olarak “bireyler” ve “bireylere ilişkin bilişsel kurgular” olmak üzere iki ayrı üst sütundan oluşturulacaktır.
“Bireyler” üst sütunu, “benzer bireyler” ve “farklı bireyler” olmak üzere iki temel sütundan meydana gelecektir.
Bu temel sütunların da benzer ve farklı bireylerin yazılacağı üçer alt sütunu olacaktır. “Bireylere ilişkin bilişsel
kurgular” üst sütunu ise benzerlik ve farklılık niteliklerinin yazılacağı iki temel sütun halinde hazırlanacaktır.
Veriler toplanırken öğrencilerin “benzer bireyler” alt sütunundaki seçili hücrelerde yer alan bireyleri, “farklı
bireyler” alt sütunundaki seçili hücrelerde yer alan bireylerden ayırt eden benzerlik niteliklerini, “benzerlik
nitelikleri” temel sütununa yazmaları istenecektir. Aynı şekilde “farklı bireyler” alt sütunundaki seçili hücrelerde
yer alan bireyleri de “benzer bireyler” alt sütunundaki seçili hücrelerde yer alan bireylerden ayıran nitelikleri,
farklılık nitelikleri temel sütununa yazmaları beklenecektir. Son olarak öğrencilerin kendilerinden benzer ve
farklı buldukları bireylerin her birini, farklılık niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları çerçevesinde 1’den 5’e (1:
hiç farklı değil; 5: tamamen farklı) kadar derecelendirmeleri istenecektir. Verilerin analizi sürecinde sırasıyla
bilişsel kurgular adlandırılacak, bu kurgulara ilişkin temalar oluşturulacak, veriler bu temalarla eşleştirilecek ve
verilere ilişkin istatistiksel çözümlemeler gerçekleştirilecektir. İstatistikler çözümlemelerle öğrencilerin farklılık
algılarına ilişkin bilişsel kurgularının göreceli önem düzeyleri belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışma sonucunda
ilkokul öğrencilerinin bireysel farklılıklara ilişkin bilişsel kurguları ve bu kurguların önem düzeyi tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Bireysel farklılıklar, hayat bilgisi dersi öğretim programı, olgubilim
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Abstract
When examining the Primary School 1st, 2nd, and 3rd Grade Life Studies Curriculum, it is understood
that this curriculum has objectives, subject matters, teaching-learning experiences, and evaluation procedures
about the concept of “individual differences”. In this curriculum, it is tried to make students obtain various
knowledge, skills, and attitudes towards individual differences within the frame of the skills such as selfmanagement, personal qualities such as tolerance and love, and cross-curricular subjects such as health culture,
psychological counseling and guidance, entrepreneurship, and special education. In this context, it is desired
that students know their difference from the other individuals, differentiate these differences, accept them as
natural, relativistic, and enriching factors, and also approach to them sensitively and tolerantly and physical,
social, economic, and cultural differences are emphasized. However, when reviewing the literature any study
about how cognitive constructs of students taking the Life Studies Courses in primary school 1st, 2nd, and 3rd
grades related to individual differences are cannot be found. Therefore, it is aimed to investigate primary school
students’ cognitive constructs of individual differences. In this study which will be carried out in reference to
qualitative research, the phenomenological design will be used. Research participants will be primary school 4th
grade students who receive training in a middle socioeconomic status school in Diyarbakır province and took and
passed the Life Studies Course. The data of this study will be collected by a form of the “repertory grid” technique.
Basically, this form will consist of two different upper columns which are “individuals” and “cognitive constructs
about individuals”. The upper column of “Individuals” will be formed from two basic columns, namely “similar
individuals” and “different individuals”. Each one of these basic columns will have three sub-columns to be
written the similar and different individuals on it. The upper column of “Cognitive constructs about individuals”
will be prepared as two basic columns where similarity and differentness qualities will be written on. When
collecting the data, students will be asked to write the similarity qualities differentiating the individuals in the
selected cells of the sub-column of “similar individuals” from the individuals in the selected cells of sub-column
of “different individuals” on the basic column of “similarity qualities”. In the same way, they will be expected to
write the qualities differentiate individuals in the selected cells of sub-column of “different individuals” from
the individuals in the selected cells of sub-column of “similar individuals” on the basic column of “differentness
qualities”. Finally, students will be requested to scale each of the individuals evaluated as similar and different by
them from 1 to 5 (1: not a bit different; 5: totally different) within the frame of cognitive constructs related to
differentness qualities. During the process of data analysis, cognitive constructs will be named, themes related to
these constructs will be generated, data will be matched with these themes, and statistical analysis of the data will
be conducted. It will be tried to determine the relative importance level of cognitive constructs related to students’
differentness perception via statistical analysis. In consequence of this study, primary school students’ cognitive
constructs related to individual differences and the importance level of these constructs will be discussed.
Keywords: Individual differences, life studies curriculum, phenomenology
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Lise Öğrencilerinin İngilizce Dersine Katılım Durumlarının İngilizce Dersine Yönelik
Tutum ve İngilizce Konuşma Kaygısına Göre Yordanması
İshak Kozikoğlu 1, Fırat Kanat 2
1 Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ishakkozikoglu@hotmail.com
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, firatkanatfk@gmail.com

Özet
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yabancı dil öğrenimi büyük öneme sahiptir. Yabancı dil öğrenme
ve öğretimi üzerinde birçok faktörün önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir. İkinci ya da yabancı dil
öğrenimi alanında yapılan birçok araştırma, etkili ve başarılı dil öğrenimi bileşenlerini açıklamada belli başlı
faktörlerin incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Derse katılım bu faktörlerden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Öğrencilerin daha nitelikli öğrenmelerini sağlamak, okula ve derse ilgilerini artırarak derse katılım
göstermelerini sağlamayı gerektirmektedir. Lise öğrencilerinin derse katılımlarını etkileyen çeşitli faktörlerin
olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin konuşma kaygısının ve İngilizce dersine yönelik
tutumlarının derse katılımlarını ne düzeyde yordadığını ortaya koymaktır. Bu araştırmada tarama modellerinden
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Van ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu Liselerinde
okuyan 442 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma verileri, ‘Derse Katılım Envanteri’, ‘İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’ ve ‘İngilizce Dersine Ait Tutum
Ölçeği’ olmak üzere üç veri toplama aracı kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde; betimsel istatistikler,
Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı ve basamaklı regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda, öğrencilerin İngilizce dersine katılımlarının ve İngilizce dersine yönelik tutumlarının yüksek
düzeyde, İngilizce konuşma kaygılarının ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Kadın öğrencilerin İngilizce
dersine katılım, İngilizce dersine yönelik tutum ve İngilizce konuşma kaygılarının erkek öğrencilere göre daha
yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları ve İngilizce konuşma
kaygıları sınıf düzeyine göre farklılık göstermezken 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin 12. sınıf öğrencilerine oranla
İngilizce dersine daha yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmada, lise öğrencilerinin
İngilizce ders başarısı ile İngilizce dersine katılımları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki; İngilizce
dersine yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki; İngilizce konuşma kaygısı arasında
ise düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle, İngilizce ders başarısını
İngilizce dersine katılım ve İngilizce dersine yönelik tutum olumlu yönde etkilerken İngilizce konuşma kaygısının
başarıyı olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca, İngilizce dersine yönelik tutumun, lise öğrencilerinin
İngilizce dersine katılım durumlarının yaklaşık olarak yarısını (%41.2) yordadığını, İngilizce konuşma kaygısının
ise öğrencilerin İngilizce dersine katılımlarını anlamlı düzeyde yordamadığı sonucuna varılmıştır. Bu araştırma
sonuçları ışığında öğrencilerin İngilizce dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak tedbirlerin
alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: İngilizce dersine katılım, İngilizce konuşma kaygısı, İngilizce dersine yönelik tutum,
lise öğrencileri
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Abstract
Just as in the whole world, foreign language learning has also a great importance in our country. Many
factors are known to have significant effects on foreign language learning and teaching. Many researches in the
field of second or foreign language learning reveal that the main factors must be examined in explaining effective
and successful language learning components. Participation in the course is regarded as one of these factors.
Providing students more qualified learning requires providing their participation in the classroom by increasing
their interest to school and course. It is known that there are various factors that affect the participation of high
school students in the classroom. The aim of this research is to show to what extent high school students’ speaking
anxiety and their attitudes towards English language courses predict their participation in the classroom. In this
study, correlational survey method was used as one of the survey methods. This research was conducted in
Van with 442 high school students attending the Anatolian High Schools affiliated to the National Education
Directorate. Stratified sampling method was used in the study. The research data were collected using three data
collection tools; ‘Participation Inventory’, ‘English Speaking Anxiety Scale’ and ‘Attitude Scale for English Course’.
In the analysis of the data; descriptive statistics, Pearson Product Moments Correlation Coefficient and stepwise
regression analysis were used. As a result of the research, it was found that the students’ attitudes towards English
courses and their participation in English courses were at a high level and students’ English speaking anxiety was
at moderate level. Female students’ attitudes towards English courses, their participation in English courses and
English speaking anxiety were found to be higher than male students. High school students’ attitudes towards
English course and their English speaking anxiety did not differ according to the grade level, whereas 9th and
10th grade students showed higher participation in English course than 12th grade students. In this study, it was
found that there was a low, positive, and significant relationship between high school students’ English course
success and their participation in English course; there was a moderate, positive and significant relationship
between their attitudes towards English course and their English course success; there was a low, negative and
significant relationship between their English speaking anxiety and English course success. In other words, while
the success of the English course is influenced by the attitude towards English course and the participation in the
English course positively, the English speaking anxiety affects the success negatively. Besides, it was found that
the attitude towards English courses predicted nearly half (41.2%) of the high school students’ participation in
English courses and their English speaking anxiety failed to significantly predict their participation in English
courses. In the light of these research results, it is believed that it is important to take measures to ensure that
students develop positive attitudes toward English courses.
Keywords: Participation in English courses, English speaking anxiety, attitudes towards English courses,
high school students
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Özet
Son yıllarda argümantasyon ile bilim öğretimine önem verilmektedir. Argümantasyon, fikirleri kanıtlama,
eleştirel düşünme, destekleme, eleştirme ve değerlendirme süreçlerini ifade etmektedir.Argümantasyon
temelli öğretimin, öğrencilerin bilimin doğasını anlamasını sağlamada etkili olduğunu savunulmaktadır. Fakat
Argümantasyon temelli öğretimin öğretmenler tarafında yeterli düzeyde kullanılmadığını yapılan çalışmalar
göstermektedir. Bunun sebebi olarak; bilimsel tartışmaların yapılandırılma sürecinde karşılaşılan bir takım
güçlükler, okullarda bilimsel tartışma odaklı sınıf kültürünün olmaması, öğrencilerin bilimsel tartışma sürecine
katılmalarını destekleyecek kaynakların yetersiz olması gösterilebilir.Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen
ve öğretmen adaylarının Argümantasyon inanışlarının ve öz yeterlilik düzeylerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada
fen bilgisi öğretmenliği programının 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarının ve fen bilimleri
öğretmenlerinin Argümantasyon inanışlarının ve öz yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi amaçlandığı için, nicel
araştırma desenlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Anabilim Dalı 3.sınıfında öğrenim gören 27, 4. Sınıfında öğrenim gören 37 öğretmen
adayı ve 18 Fen Bilimleri öğretmeninden oluşmaktadır. Argümantasyon inanışları Aydeniz ve Özdilek (2015)
tarafında hazırlanan“Argümantasyon inanışları Belirleme ölçeği (AİBÖ)” ile belirlenmiştir. Ölçek beş açık uçlu
sorudan oluşmaktadır. Argümantasyon öz yeterlik belirleme düzeyini belirlemek için, Ogan- Bekiroğlu ve Aydeniz
(2013) tarafından geliştirilen “Argümantasyon Öz Yeterlilik Düzeyi Belirleme Ölçeği (AÖYDBÖ)” kullanılmıştır.
Ölçek, planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç kategoriden oluşan 30 5’li likert ölçeği öğesinden
oluşmaktadır. AİBÖ ve AÖYDBÖ 3. Sınıf öğretmen adaylarına Özel Öğretim Yöntemleri I dersi gibi ilgili konunun
teorik olarak öğretildikten, 4. Sınıflarda özel öğretim yöntemleri II ve öğretmenlik uygulaması gibi derslerde hem
teorik hem uygulama yaptıktan sonra uygulanması ve fen bilimleri öğretmenleri ile karşılaştırılması amacıyla
2016-2017 bahar dönemi dönem sonuna doğru uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, yüzde
frekans değerleri ve grupların karşılaştırılması amacıyla tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. AÖYDBÖ’den elde
edilen bulgulara göre fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğretmen adayları ve
fen bilimleri öğretmenlerinin öz yeterlilik düzeylerini karşılaştırmak amacıyla yapılan ANOVA analizi sonuçlarına
göre ölçeğinargümana hazırlık kısmında p<0,05(p=0,04) olduğu için grupların argüman hazırlama öz yeterlilik
becerileri bakımından aralarında fark olduğu ve bu farklılığın fen bilimleri öğretmenleri ile 3. Sınıf fen bilgisi
öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adayları arasında öğretmenler lehine olduğu görülmektedir. Argüman
uygulama ve analizi-değerlendirme aşamalarında ölçekten elde edilen verilerin ANOVA analizi sonuçları
incelendiğinde ise p>0,05 olduğu için grupların bu aşamalarında öz yeterliliği bakımından benzer özellik
gösterdiği görülmektedir. AİBÖ’den elde edilen veriler incelendiğinde grupların her üçünde de sorulara verilen
yüksek frekanslı cevapların benzer olduğu görülmektedir. Ölçekte bulanan “bilim nedir” sorusuna cevap olarak
çoğunlukta “araştırma inceleme sonucu elde edilen güvenilir bilgi” olarak ifade ettikleri, “Bilimsel argümantasyon
nedir” sorusuna “Deliller ile bilimsel tartışma yapmaktır” şeklinde cevap verdikleri, bilimsel argümantasyonun
amacının bilimsel bilgiyi ispatlanarak insanlara sunmak olduğunu bilimsel argümantasyonun temel bileşenlerinin
iddia, veri, çürütücü,gerekçe olduğunu ve bilimsel argümantasyonun diğer bilimlerle olan ilişkisini diğer bilimsel
pratiklere yol gösterici olarak ifade ettikleri görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Argümantasyon, fen bilimleri, inanış, öz yeterlilik.
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Abstract
In recent years, attention has been given to science teaching through argumentation. Argumentation refers to
the processes of proposing, supporting, criticizing, and evaluating ideas through evidence and critical thinking. It
is argued that argument-based teaching is effective in helping students understand the nature of science. However,
the findings of the studies show that argumentation-based teaching are not applied adequately by teachers. The
reasons of the inadequate use of argumentation-based teaching can be the followings: some difficulties in the
process of structuring scientific debates, the lack of the classroom culture focused on scientific argumentation in
schools, the lack of resources to support students’ participation in the scientific debate, and that there are very
few preparations of teachers about it. The aim of this study is to determine the Argumentation beliefs and selfefficacy levels of the science teachers and prospective science teachers. In this research, survey model which is
one of the quantitative research designs were used since it was aimed to determine the Argumentation beliefs
and self-efficacy levels of the prospective science teachers and science teachers in the third and fourth classes of
the Science Teaching program. The sample of the study consisted of 27 prospective teachers at 3rd grade and 37
prospective teachers at 4th grade studying at Hatay Mustafa Kemal University Faculty of Education, Department
of Science and Technology, and 18 science teachers. Argumentation beliefs are determined by “Argumentation
Beliefs Scale (ABS)” prepared by Aydeniz and Özdilek (2015). The scale consists of five open-ended questions.
In order to determine the level of Argumentation self-efficacy, “Argumentation Self-Sufficiency Level Scale
(ASSLS)” developed by Ogan-Bekiroğlu and Aydeniz (2013) was implemented. The scale consists of three
categories: planning, implementation and evaluation. The scale consists of 30 items in the form of 5 Likert type.
ABS and ASSLS was implemented towards the end of the term of Spring semester of 2016-2017 on the purpose
of implementing them after having theoretically taught the related topic such as Special Teaching Methods I
course at 3rd grades and after having both theoretical and practical lessons in 4th grades such as Special Teaching
Methods II and Teaching Practice, and comparing with the science teachers. In the analysis of the data, one-way
ANOVA were applied for descriptive statistics, percentage frequency values and to compare groups. Based on the
findings obtained from AÖYDS and the results of the ANOVA analysis conducted in order to compare the selfefficacy levels of prospective science teachers at the third and fourth grade studying at Science Teaching program
and science teachers, considering p<0,05 (p=0,04) in the argument preparation part of the scale, it is found out
that the groups differ in terms of their skills of Argument preparation self-sufficiency and this difference seems
to be in favor of science teachers when compared with prospective teachers at in the third grade in Science
Teaching. As for the application and analysis-evaluation stages of the argument, considering p> 0,05, the ANOVA
analysis results of the data obtained from the scale shows that the groups have similar characteristics in terms
of their self-efficacy at those stages. Based on the data obtained from the ABS, it can be stated that the high
frequency responses given to the questions were similar in all three groups. In response to the question of “What
is science?” included in the scale, participants often referred it to “reliable information obtained as a result of
research investigation” and in response to the question of “What is the scientific argumentation?” in the scale,
participants replied to as “making a scientific discussion through evidences”. In addition, participant stated that
the purpose of scientific argumentation is to present the scientific knowledge to people through evidences, the
basic components of scientific argumentation is claim, data, refutation, and justification, and the relation of
scientific argumentation with other sciences is a guide to other scientific practices.
Keywords: Argumentation, sciences, belief, self-efficacy.
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Özet
Yükseköğretim Kurulu’nun öğretmenlik sertifika programlarıyla ilgili düzenlemesi, Türkiye genelinde
öğretmen gereksinimini karşılamak amacıyla oluşturulmuş ve 1982 yılında Pedagojik Formasyon Programı adı
altında uygulamaya konmuştur. Dolayısıyla Türkiye’de son 35 yıldır yürütülmekte olan öğretmenlik sertifika
programlarıyla alternatif olarak öğretmen yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra, yeni açılan Eğitim Fakülteleri ve
öğrenci kontenjanları gittikçe artmakta ve bu durum ülkemizin öğretmen açığını nicelik olarak karşılayamadığını
düşündürmektedir. Son 3-4 yıl içerisinde öğretmenlik sertifika programlarının kontenjanları arttırılmış ve
sertifika programlarını uzaktan eğitim yoluyla sürdüren Eğitim Fakültelerinin sayısı da artış göstermiştir.
Mevcut uygulamalar, kısa süreli alternatif sertifika programlarının Türkiye’de alternatif öğretmen eğitimi
olmaktan uzaklaştığını ve lisans düzeyinde öğretmen eğitimine eşdeğer görülmeye başlandığını göstermektedir.
Bunların yanı sıra, öğretmenlik formasyon programlarına aday seçiminde ve mezuniyet aşamasında yüksek
ölçütlerin olmaması öğretmen eğitiminde niteliğin tartışmaya açılmasını da beraberinde getirmiştir. Öğretmen
yetiştirme sürecinde öğretmenlik uygulaması dersleri öğretmen adaylarının ilk deneyimleri olduğu için niteliği
etkileyebilecek önemli bir etkiye sahiptir. Bu araştırmada, Öğretmenlik Uygulaması dersi merkeze alınarak
pedagojik formasyon programının öğretmen eğitimindeki yeri ve rolü ile öğretmenlik uygulamaları süreci
incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 20152016 Eğitim-Öğretim yılında uygulanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılan öğretmen
adaylarının öğretmenlik uygulamalarını betimlemek ve uygulama sürecinin etkililiğine ilişkin belirlemelerde
bulunmaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışma grubu, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında uygulanan Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programına katılan 23 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmaya Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında
kaydolan, Fen Edebiyat başta olmak üzere çeşitli fakülte mezunlarından ve Ankara Üniversitesinin Dil ve Tarih,
Coğrafya Fakültesi başta olmak üzere çeşitli fakültelerin 4. sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılmıştır.
Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarıyla 1-30 Haziran 2015 tarihleri arasında ortalama 30 dakika
süren yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşme süresi toplamda yaklaşık 682 dakika sürmüştür. Veri toplama
aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan, uzman görüşüne sunularak son hali verilen ve 24 sorudan
oluşan “Öğretmen Adayı Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşmeler, bu yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analiz süreci devam etmektedir; ancak sonuçlar sertifika
programının öğretmen adayları açısından genellikle faydalı bir eğitim süreci olarak görüldüğünü, sürenin kısa ve
derslerin akşam saatlerinde yoğunlaştırılmış olarak yürütülmesinin öğretmen adayları açısından olumsuz olarak
değerlendirildiğini, bazı öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninden ve okulundan memnun olduğunu ancak
bazı öğretmen adaylarının bekledikleri mesleki desteği bulamadığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının
kendilerini mesleğe hazır hissettikleri konuların başında ders planı hazırlama, alan bilgisi vb. gelmekteyken;
hazır hissetmedikleri konuların başında öğrenciyle iletişim, öğrencileri derse katma, güdüleme ve yabancı dilde
ders işleme gelmektedir. Öte yandan, öğretmen adaylarının bir kısmı öğretmen olarak görev yapmaya mesleki
anlamda hazır oldukları yönünde görüş bildirmiştir. Araştırmanın sonunda, Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programlarında yürütülen öğretmenlik uygulaması dersinin iyileştirilmesine yönelik getirilecek
önerilere yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: Öğretmenlik sertifika programı, öğretmenlik uygulaması dersi, hizmet öncesi öğretmen
eğitimi
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Abstract
The Higher Education Council of Turkey introduced the teacher certification program in 1982 under the
name of ‘Pedagogical Formation Program’. It has continued to be implemented for the last 35 years in various
universities across the country. The number of the faculties offering teacher certification programs each year and
student’s quota for these programs has been growing at an unprecedented pace. This indicates that the quantity
in teacher education is still regarded as a big challenge in Turkey. The online programs and quotas for teacher
certification programs have increased for the last 3-4 years. Current practices indicate that the certification
programs are considered as equivalent to undergraduate education in teacher education. Also the quality of
certification programs is hotly debated along with the criticisms regarding the low entry and graduation criteria.
Teaching practicum course is a crucial factor on the quality of educating the teacher candidates. In the current
study, the effects of teacher certification programs on teacher candidates were investigated within the centre
of teaching practicum course. Accordingly, the aim of the study was to describe the teaching practices of the
teacher candidates at Ankara University’s Faculty of Educational Sciences. The following study was designed
as a case study, one of the qualitative research methods. Participants were composed of 23 teacher candidates
attending on the teacher certification program at Ankara University’s Faculty of Educational Sciences in 20152016 academic year. Most of them were 4th year students in different faculties of Ankara University. Face to
face interviews were conducted between the 1st and 30th of June 2015 and each interview lasted approximately
for 30 minutes. The duration of all interviews is approximately 682 minutes. Data gathered via semi-structured
interview form named ‘Teacher Candidate Interview Form’. It was composed of 24 questions and developed by
the researchers of this study. The face validity of the instrument was provided with expert views. All interviews
were conducted according to this instrument. Data analysis process has not been finalized yet; however, results
shows that teacher candidates find the certification program useful and they regard the duration of the program
as short and evening courses as tiring for them. Some of the teacher candidates are satisfied with the practicum
school and process while some of them complaining about the inadequate professional support during practicum.
Teacher candidates are mostly feeling comfortable in preparing syllabus, in their subject matter while they feel
uncomfortable in communicating with students, including them to the discussions, motivating them for learning
and carrying out courses in English. On the other hand, some teacher candidates indicate that they are ready
for the teaching profession. Finally, suggestions regarding the improvement of the teaching practicum course in
teacher certification program will be given in the full paper.
Keywords: Teacher certification program, teaching practicum course, pre-service teacher education
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Özet
Üniversiteler, ön lisans, lisan, lisansüstü programları ile örgün, açtıkları veya organize ettiği kurslar ve
seminler ile yaygın ve hatta araştırma birimlerindeki çalışmalarında usta-çırak ilişkileri ile informal biçimde
eğitim faaliyetlerini çok yönlü sürdürmektedir. Yetiştirdikleri bireylerin, bilim dünyasına ve toplum içine
katılımından dolayı üniversite programlarının ve faaliyetlerinin birçok kişiyi ve toplumsal yapıyı etkilediği bir
gerçektir. Bu gerçeklik ışığında üniversiteler toplum mühendisi yetiştiren kurumlar olarak görülebilir. Bu rollerini
faklı disiplinlerde çalışacak bireyler yetiştirerek ve doğrudan eğitim bilimleri alanında akademik çalışmalar
yaparak gerçekleştirdiği söylenebilir. Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde eğitim bilimleri ve öğretmen
yetiştirme alanları ağırlıklı olarak üniversitelerin sorumluğundadır ve buradaki programların kalitesi ve amaçları
yetişen öğretmenleri, onlar aracılığı ile öğrenenleri ve toplumu etkilemektedir. Türkiye’de 2016 yılında Eğitim
fakültelerinde dolayısıyla öğretmen yetişmede yapılanmaya gidilmiştir. Okulöncesi eğitim ile sınıf öğretmenliği
alanlarından oluşan temel eğitimi alanı kurulmuştur. Bu alan kapsamında sınıf öğretmenliği disiplini, lisans ve
lisansüstü düzeyinde çalışmalar yürütmektedir. Özellikle lisansüstü eğitime sahip bireyler hem temel eğitim hem
de yükseköğretim seviyesinde bu çalışma alanının kapsamı içerisinde yer alan program geliştirme çalışmalarına
katılabilme potansiyeline sahiptirler. Bireylerin yetiştiği eğitim programları onların gelecekteki potansiyellerini
de ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği lisansüstü programlarının öğrenme çıktıları
ve yapı olarak incelenmesi, bu programlardaki ortak ve farklı özelliklerin ortaya konulmasıdır. Çalışma nitel
bir araştırma olup doküman incelemesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Ünal ve Arık (2016)
çalışmalarında tespit ettikleri 2011-2015 yılları arasında tez üreten sınıf öğretmenliği lisanüstü programlarının
yer aldığı 40 üniversitenin “bilgi paketi” bölümleri taranmış; yürütülen programların ve her dersin öğrenme
çıktıları ile ilgili bilgi toplanarak Bloom taksonomisine göre sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Yapılan inceleme
sonucunda toplam otuz üç üniversitesinin sınıf öğretmenliği yüksek lisans üç üniversitesinin doktora programı
ile ilgili bilgi paketine ulaşılmıştır. Programların yürütülmesinde zorunlu ve seçmeli ya da sadece seçmeli
derslerden oluşan bir yaklaşımın olduğu görülmüştür. Yüksek lisans programlarında zorunlu dersler arasında ilk
sırayı bilimsel araştırmaya yönelik ders oluşturmaktadır. Doktora programlarında zorunlu ders sayısı az olduğu
için böyle bir sıralama yapılamamaktadır. Genel olarak tüm dersler öğrenme çıktılarına göre incelendiğimde
Bloom taksonomisi açısından ağırlıklı olarak taksonominin alt düzeydeki hedeflere yer verdiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmenliği, lisansüstü, program değerlendirme
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Abstract
Universities provide multiple educational activities, such as formal education through associate, graduate
and post-graduate programs; non-formal education through the courses and seminars they instigate or organize,
and informal education through the master-apprentice relationship in research. Undoubtedly, university
programs and activities influence many people and social structures, due to the participation of the individuals
who are educated at them, in science and society. In light of this, universities may be seen as institutions that train
those who shape society. It could be said that these roles are realized through the training of individuals to work
in different disciplines and by directly conducting academic studies in educational sciences. In Turkey and many
other countries around the world, educational sciences and teacher training are predominantly the responsibility
of universities and the quality and objectives of the programs provided by them influence the trained teachers
and ultimately, the students and society. In Turkey, the faculties of education and thus, teacher training, were
structured in 2016. Primary education, comprising pre-school education and classroom teaching, has been
established. Within the scope of this field, studies are conducted at the levels of the discipline of classroom
teaching, graduate and post-graduate programs. Individuals, especially those who have post-graduate degrees,
have the potential to participate in program development within the scope of this field both at the levels of
primary education and higher education. The education programs in which individuals are trained will also
reveal their future potential. The aim of this study is to review the learning outcomes of post-graduate programs
in classroom teaching, review these programs structurally and reveal the common and different features of these
programs. The present study uses qualitative research and is conducted within the framework of a document
review. With this aim, the sections of the “information package” of 40 universities, which had post-graduate
programs in classroom teaching and conducted dissertations between 2011 and 2015, as identified by Ünal et al.
(2016), were examined and information on the learning outcomes of the conducted programs and each course
was collected and classified according to Bloom’s taxonomy. As a result of the review, information packages
regarding the post-graduate course in classroom teaching of thirty-three universities and the doctoral program
in classroom teaching of three universities in total were obtained. In conducting these programs, it was observed
that an approach comprising compulsory and elective courses, or only elective courses, has been adopted. The
first ranking corresponds to the courses on scientific research among compulsory courses in post-graduate
programs. Since the number of compulsory courses in doctoral programs is few, there is no such ranking. When
all the courses are examined as a whole, according to learning outcomes, the objectives that are predominantly at
the lower levels of Bloom’s taxonomy are included.
Keywords: Classroom Teaching, master degree, program evaluation.
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Özet
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının yetiştirme
programı hakkındaki görüşlerini belirleyebilmektir. Araştırma karma desen modelinde tasarlanmıştır. Bu amaçla
geliştirilen veri toplama aracında hem nicel hem de nitel veri toplamaya ilişkin sorulara yer verilmiştir. Veri
toplama aracı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği programı 4.sınıfta öğrenim gören yaklaşık
110 öğretmen adayına 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde uygulanmıştır. Adayların görüşlerinin; cinsiyete,
programı tercih sırasına, tercih amacına ve yetiştiği yerleşim yerine göre değişip değişmediğine bakılmıştır.
Nicel verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde adayların görüşlerinin
bağımsız değişkenlerin hiçbirinde anlamlı derecede bir farklılık göstermediği görülmüştür. Araştırmanın nitel
verilerinde ise öğretmen adaylarının aşağıdaki sorulara ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır:
••

Eğitim fakültelerinde verilen mesleki bilgiler daha çok hangi alanlarda yoğunlaşmalıdır? (Özel eğitim,
yöntem ve teknikler, rehberlik, sınıf yönetimi, alan bilgisi vb.)
•• Sınıf öğretmenliği programında gereksiz olduğunu düşündüğünüz dersler var mıdır, eğer varsa bunlar;
•• Sınıf öğretmenliği programında faydalı olacağını düşündüğünüz dersler veya uygulamalar; Keşke yetiştiğim eğitim fakültesinde …………………………………. olsaydı.
•• Program ile ilgili diğer görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz.
Öğretmen adayları ilk soruyla ilgili olarak; öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi ve alan bilgisinde
programın yoğunluk kazanması gerektiğini vurgulamışlardır. Programda gerekli olmadığını düşündükleri
derslerle ilgili olarak Türkiye ve Balkanlar dersi ile Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini belirtmişlerdir. Öğretmen
adaylarına üçüncü soruda programda gerekli olacağını düşündükleri ders ve uygulamalarla ilgili görüşleri
alınmak istenmiştir. Adayların büyük çoğunluğu bu soruya var olan ders ve uygulamalardan önemli gördüklerini
belirttikleri kimilerinin de farklı ders ve uygulamaları yazmak biçiminde açıklamalarda bulundukları
gözlemlenmiştir. Programda var olan uygulamalarla ilgili olarak öğretim derslerinin, birleştirilmiş sınıflarda
öğretim dersinin, öğretmenlik uygulamalarının ve drama dersinin öne çıkarıldığı görülürken programa eklenmesi
yönünde görüş belirtilen uygulamalara yönelik ise işaret dili, yöneticilik, resmi yazışmalar, eğitsel oyunlar ve
diksiyon derslerinin faydalı olacağı belirtilmiştir. Araştırmanın nitel verileri içerisinde sorulan dördüncü soru
programın daha etkili bir şekilde yürütülmesinde eğitim fakültesinde hangi uygulamalara yer verilmesinin veya
katkı sağlayacağının ortaya konulması amacıyladır. Öğretmen adayları bu soruya ağırlıklı olarak programda
daha çok uygulama çalışmalarına yer verilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Bunun yanında meslek bilinci
kazandıracak sosyal etkinliklerin fazlalaştırılmasını, mesleki gelişim merkezi gibi uygulamalara yer verilmesini, her
derslikte akıllı tahta kullanılmasını ve fakülte içi bir kütüphanenin hizmete sokulmasının faydalı olacağı yönünde
görüş belirtmişlerdir. Son soruda öğretmen adaylarının yetiştirme programıyla ilgili genel görüşleri belirlenmek
istenmiştir. Adayların büyük çoğunluğunun bu soru ile ilgili görüş belirtmek istemedikleri gözlemlenirken görüş
belirten adayların kimileri programın genel olarak teorik ağırlıklı işlendiğini ve daha fazla uygulama çalışmalarına
yer verilmesi gerektiğini vurgularken kimileri de okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması çalışmalarının daha
erken sınıflarda başlamasının faydalı olacağını belirtmişlerdir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının yetiştirme
programıyla ilgili olarak olumlu görüşlerinin yanında kimi olumsuz görüşlerinin olduğu görülmüştür. Özellikle
programda gereksiz görülen derslerle ilgili olarak bir uzlaşının olduğu söylenebilir. Yetiştirme programıyla ilgili
daha sağlıklı bilgilerin elde edilmesinde bu çalışmanın yaygınlaştırılarak diğer üniversite ve fakültelerde de
uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmenliği, program değerlendirme, öğretmen yetiştirme
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Abstract
This study aims to identify the views of prospective classroom teachers on the teacher education program.
The study uses a mixed design. To this end, the data collection instrument incorporates both qualitative and
quantitative items. The data collection instrument was administered to about 110 prospective teachers attending
the 4th year of classroom teaching program at Trakya University’s Faculty of Education in the spring semester
of the academic year 2016-2017. Variation in the views of prospective teachers by gender, the ranking of the
program on their preference forms, reason for choosing the program, and place of residence was examined.
SPSS software package was used to analyze quantitative data. The analyses showed that there was no significant
variation in the views of prospective teachers by any of the independent variables. Qualitative data, on the hand,
were examined to identify prospective teacher’s views on the following questions:
••

Which areas should be emphasized in the professional training of teachers in faculties of education?
(Special education, methods and techniques, counseling, classroom management, content knowledge,
etc.)
•• Are there any courses in the classroom teaching program that you think are redundant? If so, these
courses are ...
•• Courses or practices that you think would be useful in the classroom teaching program are...
•• I wish we had …………………………………. in the faculty of education, I attend.
•• Please indicate your other suggestions concerning the program, if any.
In response to the first question, prospective teachers said that the program should focus on teaching methods
and techniques, classroom management and content knowledge. Courses that they found to be redundant for the
program were Turkey and the Balkans, Physics, Chemistry, and Biology. The third question asked prospective
teachers about their views on courses and practices that would be useful in the program. In response to this
question, a majority of the prospective teachers indicated existing courses and practices that they consider to
be important, and some indicated different courses and practices. Of the existing courses and practices, courses
on teaching and on teaching multi-grade classes, teaching practice, and drama course were found to be useful,
and regarding new courses and practices to be added to the program, sign language, educational administration,
official correspondence, educational games and elocution were mentioned. The fourth qualitative question
aimed to identify the practices that should be implemented or would contribute to more effective running of the
program in the faculty of communication. In response to this question, many prospective teachers stated that
the program should feature more hands-on practice. Additional suggestions included more social activities to
develop professionalism, a professional development center, use of smartboards in all classrooms, and a library
inside the faculty building. The final question aimed to identify prospective teachers’ general views about the
teacher education program. A majority of the prospective teachers did not express any views in response to this
question, some said the program emphasized theoretical courses and more hands-on practice was needed, and
others said school experience and teaching practice should start earlier. In conclusion, prospective teachers had
both positive and negative views about the teacher education program. There was a consensus on the courses
thought to be redundant in the program. This study should also be conducted in other universities and faculties
to get better information about the teacher education program.
Keywords: Classroom teaching, program evaluation, pre-service teacher education
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Özet
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi somut ve soyut birçok kavramın öğretimini içeren bir ders olarak karşımıza
çıkmaktadır. Soyut kavramların öğrenilmesi, somut kavramlara oranla daha güç olmaktadır. Soyut kavramlar,
bireylerin genellikle değerler sistemini oluşturmalarına, içselleştirmelerine ve tutumlar geliştirmelerine katkıda
bulunur. Öğretmenlerin kavramlara yükledikleri anlamlar, kavramlar sayesinde oluşturdukları değerler sistemi
ve kavramlara ilişkin tutumları, öğrencilerine bu kavramları aktarmalarında büyük bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle, öğretmenlerin belli başlı kavramları anlamlandırma şekilleri, kavramlarla ilgili geliştirdikleri değerler
ve tutumları ortaya konduğunda öğrencilerin bu kavramları algılayışlarının ne şekilde olacağını tahmin etmek
daha kolay hale gelecektir. Özellikle soyut kavramların öğretiminin sıklıkla yapıldığı din eğitimi ve DKAB
öğretmenleri üzerinde yapılacak çalışmalar, kavram öğretimi ve değer ve tutumların aktarımı konularında
önemli ipuçları verebilecek niteliktedir. Bu araştırmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi
öğretmenlerinin savaş ve barışa ilişkin tutumlarını tespit etmektir. Betimsel (tarama) modeli işe koşularak
yapılandırılan araştırmada yöntem olarak nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntemin
kullanılması uygun görülmüştür. Araştırma deseni olarak ise nitel ve nicel verilerin aynı anda toplanmasını
öngören zenginleştirilmiş desen kullanılmıştır. Araştırmada nicel verilerin sağlanmasında 89 DKAB öğretmenine;
Aktaş (2012) tarafından geliştirilen ‘Savaş-Barış Tutum Ölçeği’ uygulanmıştır. Nitel verilerin elde edilmesinde ise
8 DKAB öğretmeniyle yarı-yapılandırılmış formlar aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde
ölçek maddelerine ilişkin frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (Ss) değerleri
tespit edilirken, nitel verilerin analizinde söylem analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda,
öğretmenlerin uluslararası sorunların çözümünde en iyi yolun savaş olduğu, insanın kazandığı en yüce değerin
savaş meydanında kazandığı şan ve şeref olduğu ve savaşlarda kazanılan başarıların bütün başarılardan üstün
olduğu önermelerine katılmadıkları görülmüştür. Aksine savaşı kazanın da kaybedenin de zarar gördüğü, suçsuz
insanlara acı verdiği, barışın taraftarı olunması gerektiği ve insanların dinlerinin çağrısına uymasının barışa katkı
sağlayacağı görüşlerini benimsedikleri görülmektedir. Araştırmada en yüksek frekansa sahip olan önermelerin
‘savunma’ başlığı altından toplandığı görülmektedir. Bir diğer deyişle öğretmenler, genellikle yalnızca savunma
savaşlarının haklı olabileceğini ve desteklenmesi gerektiğini düşünmektedirler.
Anahtar kelimeler: Savaş, barış, tutum, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi
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Abstract
Religious Culture and Ethics Course (RCEC) contains many concrete and abstract concepts in teaching
process. Learning of abstract concepts is more difficult than the concrete ones. Abstract concepts usually
contribute individuals to form and internalize a system of values and attitudes. The meanings that teachers put
on concepts, the values and attitudes they create through concepts play a big role in conveying these concepts
to their students. For this reason, it will be easier to predict how students will perceive these concepts when
the way teachers’ expressions about meaning of certain concepts, the values and attitudes they develop about
concepts is discovered. Especially, the studies to be conducted on religious education, where teaching abstract
concepts is often done, and the studies conducted on RCEC teachers can give clues about concept teaching and
transfer of values and attitudes to the students. The purpose of the study is to determine the Religious Culture and
Ethics Course (RCEC) teachers’ attitudes on war and peace. The study is structured by conducting descriptive
model and mixed method in which qualitative and quantitative methods used together is employed. As research
design, triangulation design which allows the qualitative and quantitative data to be collected at the same time
is used. ‘The Scale of War and Peace’ developed by Aktaş (2012) is applied to 89 Religious Culture and Ethics
Course teachers to collect quantitative data in research. For collection of qualitative data, interviews through
semi-structured forms are conducted to 8 Religious Culture and Ethics Course teachers. Frequency analysis (f),
percentage (%), arithmetic mean (X) and standard deviation (Ss) values of scale items are used in the analysis of
quantitative data while the method of discourse analysis is utilized in the analysis of qualitative data. At the end of
the research, it is seen that teachers do not agree with the statements like war is the best way to solve international
problems, the highest value that the individual can gain is the glory and the honor earned on the battlefield and
triumph achieved during wars are superior to all successes. On the contrary, it is considered that the teachers
thinks the battles are harmful for both winner and loser, wars cause innocent people to suffer, it is a need to
be a peacemaker and people’s compliance with the call of their religion will contribute to peace. Moreover, the
proposals with the highest frequency in the survey seem to be collected under the heading ‘defense’. Generally,
teachers think that only defensive battles can be justified and supported.
Keywords: War, peace, attitude, religious culture and ethics course
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8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları, İngilizce
Dersine Yönelik Tutumları ve İngilizce Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin
İncelenmesi
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1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, firatkanatfk@gmail.com
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Özet
Dil, özellikle İngilizce, bilimsel iletişim, iş dünyası, kültürel alışveriş, politik konular ve benzeri alanlarda
önemli bir araçtır. Bu açıdan gerek kişisel gelişim gerekse iş sahibi olma ve başarılı olma açısından önemli görülen
İngilizce başarısı ile ilişkili faktörlerin incelenmesi önemlidir. Öğrencilerin örgün eğitim sürecinde ve ileriki
yaşamlarında İngilizce akademik başarıya ulaşmalarını, kullandıkları öz-düzenleme stratejilerinin, motivasyonel
inançlarının ve öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarının etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu
çalışmada, 8.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejilerini kullanma durumlarının, motivasyonel inançlarının,
İngilizce dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi; öğrencilerin motivasyonel inançlarının ve İngilizce dersine
yönelik tutumlarının öz-düzenleme stratejilerini kullanma durumlarını ne düzeyde yordadığının belirlenmesi;
ayrıca öğrencilerin kullandıkları öz-düzenleme stratejilerinin, motivasyonel inançlarının ve İngilizce dersine
yönelik tutumlarının İngilizce akademik başarılarını ne düzeyde yordadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın değişkenlerinden biri olan motivasyonel inançlar bireyleri öğrenme ve başarma yönünde harekete
geçirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda, motivasyonel inançların öğrencileri İngilizce öğrenmeye ve
bu konuda başarılı olmaya yönelteceği düşünülmektedir. Motivasyonel inançlar, bireylerin İngilizce akademik
başarılarını etkileyen öz-düzenleme stratejilerini kullanmaya motive etmesi açısından da önemlidir. İngilizce
öğreniminde üzerinde durulması gereken diğer bir faktör, İngilizce dersine yönelik tutumdur. Öğrencilerin
İngilizce dersine yönelik olumlu tutum geliştirmesi, İngilizce akademik başarılarını pozitif yönde etkileyeceği
düşünülmektedir. Dolayısıyla öz-düzenleme stratejilerini öğrenen ve kullanabilen, yüksek motivasyonel inançları
olan ve İngilizce dersine yönelik olumlu tutumlara sahip bireylerin İngilizcede akademik başarı sağlayacakları
düşünülmektedir. Bu araştırmada, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Van
ilinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokulların 8. sınıflarında okuyan 900 öğrenci ile yapılmıştır.
Araştırmada tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama araçları olarak ‘Öğrenmeye
İlişkin Motivasyonel Stratejiler Ölçeği’ ve ‹İngilizce Dersine ait Tutum Ölçeği› kullanılmıştır. Verilerin analizinde;
betimsel istatistikler, t-testi ve basamaklı regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda,8.sınıf
öğrencilerinin öz-düzenleme stratejilerini kullanma durumlarının, motivasyonel inançlarının ve İngilizce
dersine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin İngilizce ders başarısı ile
öz-düzenleme stratejilerini kullanma durumları, motivasyonel inançları ve İngilizce dersine yönelik tutumları
arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. İngilizce akademik başarısı yüksek
öğrencilerin motivasyonel inançlarının ve İngilizce dersine yönelik tutumlarının öz-düzenleme stratejilerini
kullanma durumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, öğrencilerin kullandıkları
öz-düzenleme stratejilerinin, motivasyonel inançlarının ve İngilizce dersine yönelik tutumlarının İngilizce
akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Öz-düzenleme stratejileri, motivasyonel inançlar, İngilizce dersine yönelik tutum, 8.
sınıf öğrencileri, İngilizce akademik başarı
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Abstract
Language, especially English, is an important tool in areas such as scientific communication, business,
cultural exchange and political issues. In this respect, it is important to examine the factors related to English
achievement which is considered important in terms of personal development, having a job and being successful.
It is believed that students’ self-regulated strategies, motivational beliefs and their attitudes towards English
courses affect their academic success in their formal education and their future lives.Therefore, in this study, it was
aimed to determine 8th grade students’usage of self-regulated strategies, their motivational beliefs, their attitudes
towards English courses; to determine to what extent the motivational beliefs of students and their attitudes
towards English courses predict their use of self-regulated strategies; it was also aimed to determine to what
extent self-regulated strategies that students use, their motivational beliefs and their attitudes towards English
courses predict their English academic achievement. Motivational beliefs, one of the variables of this research,
are very important in terms of having individuals act to learn and achieve. In this sense, motivational beliefs are
expected to lead students learn English and succeed in this respect. Motivational beliefs are also important for
motivating individuals to use self-regulated strategies that affect their English academic achievement. Another
factor that needs to be considered in learning English is the attitude towards English courses. Developing positive
attitudes towards English courses is thought to affect students’ academic achievement positively. Therefore, it is
thought that individuals who learn and use self-regulated strategies, individuals with high motivational beliefs
and positive attitudes toward English courses will achieve academic success in English. In this study, correlational
survey method was used as one of the survey methods. The study was conducted with 900 students who were in
the 8th grade of secondary schools affiliated to the National Education Directorate in Van. Stratified sampling
method was used in the study. In the study, Motivated Strategies for Learning Questionnaire’ and ‘Attitude Scale
for English Course’ were used as data collection tools. In the analysis of the data; descriptive statistics, t-test and
stepwise regression analysis were used. As a result of the study, it was found that 8th grade students’ usage of
self-regulated strategies, their motivational beliefs, their attitudes towards English courses were found at high
level. A positive, moderate level and significant relationship was found between8th grade students’ English
academic achievement and their usage of self-regulated strategies, motivational beliefs, attitudes towards English
courses. It was concluded that motivational beliefs of students with high English academic achievement and
their attitudes towards English courses positively affect their use of self-regulated strategies. Likewise, the selfregulated strategies used by students, their motivational beliefs and attitudes towards English courses affect their
English academic achievement positively.
Keywords: Self-regulated strategies, motivational beliefs, attitude towards English course, 8th grade
students, English academic achievement
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Temel Eğitimde “Güvenli Hayat” ve Çocuk İstismarı
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Özet
Çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyolojik gelişimleri biz eğitimcilerin her zaman ön planda tuttuğu
konulardan biridir ve olmalıdır. Çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerin güvenli şekilde
gerçekleşememesi durumunda ortaya çıkan durum uzun vadede ciddi hasarlar bırakabilir. Çocuk istismarı, 18
yaş altı birey olarak tanımlanan çocuğun fiziksel, psikolojik, sosyolojik gelişimine olumsuz etki eden, çocuğun
ebeveyni ya da bakımını sağlayan kişi/kişiler tarafından kasti olarak gerçekleştirilen eylemlerdir. Türkiye İstatistik
Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2015 yılında güvenlik birimlerine getirilen 303 bin 213 çocuğun %46,9’u
mağdur sıfatı ile kayıt altına alınmıştır. Çocuk istismarına yönelik önleme çalışmalarında birçok paydaşa önemli
görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarla günlerinin önemli bir kısmını birlikte geçiren öğretmenler,
tanılama ve önleme adımlarında önemli kişilerdir. Özellikle okul öncesi ve temel eğitim süresi içerisinde erken
dönem farkındalığın ve önleyici adımların eğitim ortamına taşınması bu alanda görev yapacak öğretmenler
için önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ulusal yaygınlıkta çocuk istismarını önleyici adımlar, eğitim
programları ile de önemli derecede desteklenebilir. Erken çocukluk döneminden yetişkinlik döneminin başına
kadar gerek resmi program içerisinde gerekse örtük program ve ekstra program etkinlikleri ile bireylerin konuya
ilişkin farkındalık kazanmalarını, kendilerine yönelik fiziksel, psikolojik veya sosyolojik bir tehdidin ne olabileceğini
ayırt edebilmelerini, mağduriyet anında kimlerle iletişime geçmesi gerektiği gibi birçok konuda eğitim sağlanması
mümkün olabilir. Revize edilen 1. sınıf Hayat Bilgisi dersi üniteleri arasında yer alan “Güvenli Hayat” ünitesi içerisinde
yer alan “HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular. İnsanlarla iletişim kurarken
kişisel haklarını ihlal eden herhangi bir öneriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergilenmesi üzerinde
durulur.” kazanımları çocuk istismarına yönelik önleyici bir adım olarak yorumlanabilmektedir. Lakin kazanıma
yönelik bilgi içeriği ve öğretim yöntem ve tekniği öğretmenin inisiyatifine bırakılmış ve bu konuda bir açıklama
yapılmamıştır. Bu çalışma ile sınıf öğretmenlerinin 1. sınıf hayat bilgisi dersi içerisinde belirtilen “Çevresindeki
kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.” kazanımını nasıl yorumladıkları, bu kazanım için nasıl bir
içerik ve öğretim etkinliği planlayabilecekleri ve bu kazanımı çocuk istismarı ile ilişkilendirip ilişkilendirmedikleri
araştırılacaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranacaktır:
••

Sınıf öğretmenleri yeni programdaki “Güvenli Hayat” içerisinde geçen “Çevresindeki kişilerle iletişim
kurarken güvenlik kurallarını uygular. İnsanlarla iletişim kurarken kişisel haklarını ihlal eden herhangi
bir öneriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergilenmesi üzerinde durulur” kazanımını nasıl
yorumlamaktadır?
•• Sınıf öğretmenleri belirtilen kazanımın içeriğine ilişkin nasıl etkinlikler planlamaktadır?
•• Sınıf öğretmenleri belirtilen kazanımla çocuk istismarı arasında bir ilişkilendirme yapmakta mıdır?
Araştırma nitel araştırma yöntemi üzerinde kurgulanmış ve bu yöntem içerisinde olgubilim desen
benimsenmiştir. Çalışma grubu kırsalda ve şehirde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı devlet okullarında
görev yapan sınıf öğretmenlerin oluşacaktır. Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örneklem yöntemi temel
alınmıştır. Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme soruları oluşturulmuştur.
Bu sorular ilgili literatürün taranması ile oluşturulan genel soru havuzundan seçilmiş ve bir sosyolog, bir eğitim
bilimleri uzmanı, bir temel eğitim uzmanı ve bir psikologdan oluşan toplamda dört uzman görüşünün alınması
ile son haline getirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Betimsel analiz
kısmında öğretmenlerin demografik bilgileri incelenecek ve konuya ilişkin aldıkları eğitimler betimlenecektir.
İçerik analizi ile öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplar incelenecek, kodlara ayrılacak, kodlardan temalar
oluşturulacak ve araştırma sorularına ilişkin bulgular ortaya çıkarılacaktır. Araştırmanın bulgularına göre ortaya
çıkan durum sunulacak ve ilgili alan çalışmaları ile tartışılacaktır. Araştırmadan elde edilen sonuca göre alana
katkı sağlaması ve bu konu üzerinde atılabilecek olası adımlar için önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Hayat bilgisi dersi, çocuk istismarı, öğretim programı
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Abstract
The physical, psychological and sociological development of children is and should be one of the issues
that we educators always hold on the frontline. If the physical, psychological and sociological needs of children
cannot be met properly, it can cause serious damage in the long run. Child abuse is a deliberate act carried out by
the child’s parent or caregiver, which adversely affects the physical, psychological, and sociological development
of a child who is defined as an individual under the age of 18. According to the data released by the Turkish
Statistical Institute, 46.9% of 303,213 children brought to security units in Turkey in 2015 were registered as
victims. Many stakeholders have significant duties and responsibilities in child abuse prevention efforts. Teachers
who spend a significant part of their day with children are key people in the steps of diagnosis and prevention.
Taking early awareness and preventive steps into the educational environment, especially during pre-school and
basic education, is important for teachers working on this field. The national prevalence of preventive measures
against child abuse by the Ministry of National Education can also be considerably supported by educational
programs. From early childhood to young adulthood, prevention trainings through academic curriculum, hidden
curriculum and extracurricular activities can be maintained in order to raise an awareness as being able to notice
what a physical, psychological or sociological threat to individuals and with whom they can communicate in
such circumstances. In the “Safe Life” unit, which is one of the first grade Life Science course units that have
been revised recently, there exists “HB.1.4.4. S/he implements the safety rules when communicating with people
around her/him. When communicating with people, emphasis is placed on demonstrating effective refusal
to any proposal that violates his/her personal rights.” attainment that can be interpreted as a preventive step
towards child abuse. However, there does not exist any content information or teaching method or approach for
the attainment and teachers are left alone during instruction. In this study, it will be examined how classroom
teachers interpret the attainment “ S/he implements the safety rules when communicating with people around
her/him. When communicating with people, emphasis is placed on demonstrating effective refusal to any
proposal that violates his/her personal rights.”, what kind of content and teaching activities they can plan for this
attainment and whether they associate this attainment with child abuse. The research was built on the qualitative
research method, and the phenomenology design of the method was adopted. The study group will consist of
class teachers working in different state schools affiliated to the Ministry of National Education in rural and urban
areas. While determining the study group, the purposeful sampling method has been used. Semi-structured
interview questions were created by the researcher to collect the data. These questions were finalized by taking a
total of four expert opinions, selected from a pool of general questions created by screening the relevant literature
and consisting of a sociologist, an educational science specialist, a basic education specialist and a psychologist.
Descriptive and content analysis methods will be used in the analysis procedure. In the descriptive analysis
part, the demographic information of the teachers will be examined and the trainings they take on the topic will
be described. With content analysis, the answers given by the teachers to the questions will be examined, the
codes will be set, the themes will be formed from the codes and the findings about the research questions will
be revealed. The situation that emerges according to the findings of the research will be presented and discussed
with related field studies. According to the result obtained from the research, suggestions will be made for the
contribution to the field and possible steps to be taken on this subject.
Keywords: Life sciences course, child abuse, curriculum
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Özet
Hızlı ve kapsamlı değişikliklerin yaşandığı çağımızda toplumlar sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yönlerden
çeşitli aşamalar geçirmektedirler. Bilgi toplumuna geçişi hazırlayan sebepler, öngörüleceği üzere toplumsal
değişimi de beraberinde getirmektedir. Toplumsal değişim de toplumsal yapı ve onu oluşturan ilişkiler ağının
ve de bu ilişkileri belirleyen kurumların değişimini içermektedir. Şüphesiz bu değişim ve dönüşümden en çok
etkilenen alanların başında da eğitim gelmektedir. Bilgi toplumunun temelindeki paradigmanın post-modernizm
olması itibariyle artık hem bilimsel bilgi hem de bilimsel olmayan bilgi kabul görür olmuştur. Pozitivist yani
tek ve mutlak doğru anlayışı günümüzde yerini belirsizlik, görecelilik ve rastlantısallığa bırakmıştır. Kabul
edilen gerçek şudur ki bilgi toplumunun anahtar kavramı bilgidir. Bilgiyi elde etmek, saklamak, kullanmak,
yaymak, yorumlamak ve bilgi üzerine yapılacak tüm faaliyetler günümüzde büyük önem arz etmektedir. Böyle
bir tabloda öğrenme ve öğretme süreçlerindeki ilgi odağı “öğrenme” den yana kaymıştır. Öğrenme ve öğretme
hakkındaki yeni yaklaşımlar öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu, uygun öğrenme
olanağı sağlandığında öğrenemeyecek kişinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Her birey öğrenebilir anlayışından
hareketle bilgi toplumunda önemli olan bireyin öğrenmesi değil etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilmesidir. Var
olan bilgi bütünlerini tanımak, ezberlemek, depolamak ve bu bilgileri kullanmak, çağımız toplumu için uygun
bir öğrenme biçimi değildir. Öğrenme faaliyetinde odak nokta bilgiye ulaşmanın nasıl gerçekleştiği ile ilgilidir.
Çünkü bilgi o kadar çok ve çeşitlidir ki işe yarayan bilgiye ulaşmayı bilemeyen birey bu bilgi okyanusunda
boğulabilir. Günümüzde hızla gelişen bilgi toplumunun, sürekli artan ve değişen gereksinimlerine uyum
sağlamanın en önemli yollarından biri eğitimin felsefesinde, organizasyonunda, uygulanmasında ve niteliğinde
gerekli düzenlemeleri belirlemek ve gerçekleştirmektir. Buna göre öğrenciyi sınıf içinde aktif kılacak, onu
düşünmeye, tartışmaya, fikir üretmeye, araştırmaya ve başka fikirlere açık olmaya sevk edecek yöntem ve
tekniklerin öğrenme-öğretme sürecinde uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu alternatif tekniklerden biri olan
görüş geliştirme tekniği de içeriğinde belirgin çelişkiler bulunan konuların öğretiminde ve öğrenenin tutum ve
değerlerinde olumlu değişiklikler meydana getirmek amacıyla uygulanan oldukça kullanışlı bir uygulamadır.
Öğrencilerin demokratik tutumlar kazanmasında, kendi görüşünü serbestçe ifade etmeyi öğrenmesinde ve farklı
görüşlere saygıyı içselleştirilmesinde etkili bir tekniktir. Bu çalışmada görüş geliştirme tekniğinin öğrenmeöğretme sürecinde uygulanmasına ilişkin uygulamacı konumunda bulunan öğretmenlerin görüşlerinin alınması
amaçlanmıştır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde görev yapan kolay örnekleme yöntemiyle
seçilmiş 21 öğretmenden yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırmacılar
tarafından geliştirilen form aracılığıyla elde edilen veriler, içerik analizi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Elde
edilen verilere göre öğretmenlerin büyük kısmı tekniğin uygulanabilir olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmaya
katılan öğretmenlerin tekniğe ilişkin olumsuz görüşleri incelendiğinde genellikle tekniğin uygulamasına dair
kaygılar etrafında toplandığı görülmektedir. Olumlu yönlerine dair görüşler incelendiğinde ise tekniğin tüm
öğrencileri aktif hale getirmesi, öğrencide beceri gelişimi sağlaması, kazanım edindirme ve pekiştirmede işlevsel
olması, derse karşı ilgiyi arttırması, demokratik tutumu geliştirmesi, öğrencilerin fikirlerini ifade etmesine
imkân sağlaması, öğrencinin bakış açısını geliştirmesi ve işbirlikli çalışma becerisini arttırması gibi unsurlar
öğretmenler tarafından ön plana çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öğretmen görüşleri, görüş geliştirme.
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Teachers’ Views on Application of Opinion Development Method
Eray Eğmir1, Gürbüz Ocak2
1Ass. Prof. Dr., Afyon Kocatepe University, eegmir@aku.edu.tr
2Assoc. Prof. Dr., Afyon Kocatepe University, gocak@aku.edu.tr

Abstract
At a time when rapid and comprehensive changes have taken place, societies are undergoing various stages of
social, political, economic and cultural aspects. Causes that prepare for the transition to information society also
bring about social change. Social change includes the social structure and the network of associations that make
up it, as well as the institutions that determine these associations. Undoubtedly, education is at the forefront of the
areas most affected by this change and transformation. Since the paradigm underlying the information society is
post-modernism, both scientific and non-scientific information has become accepted. The positivist sense of one
and absolute right has left its place to uncertainty, relativity and coincidence. The accepted truth is that the key
concept of information society is knowledge. All activities to acquire, store, use, disseminate, interpret and make
information on information are of great importance nowadays. Such a situation has shifted the focus of attention
to “learning” in the learning and teaching processes. New approaches to learning and teaching reveal that learners
are as individual as fingerprints, and that there is no one to learn when appropriate learning is provided. The
important thing in the information society is not the individual’s learning but the effective learning. Recognizing,
memorizing, storing and using this information of all existing information is not a convenient form of learning
for our time. The focus of the learning activity is how information is achieved. Because information is so varied
that an individual who does not know how to access useful information can be overwhelmed by this knowledge.
One of the most important ways of adapting to the ever-increasing and changing needs of today’s rapidly evolving
information society is to determine and implement the necessary regulations in the philosophy, organization,
implementation and quality of education. Accordingly, there is a need for applying methods and techniques in
the learning-teaching process that will encourage students to become active in the classroom, to think about it,
to discuss, to produce ideas, to research and to be open to other ideas. One of these alternative techniques, the
opinion development technique, is a very useful application which is applied to teach the subjects with significant
contradictions in content and to bring positive changes in the attitudes and values of the learners. It is an effective
technique for students to acquire democratic attitudes, to learn to express their opinions freely and to internalize
to respect different opinions. In this study to take teachers’ opinion about application of “opinion development”
method in teaching and learning process was aimed. The study group consists of 21 teachers who are working in
Afyonkarahisar in 2015-2016 school year. Data obtained via the form developed by the researchers were analyzed
by content analysis and interpreted. According to the obtained data, most of the teachers stated that the technique
is applicable. When the researchers’ negative opinions about the technique are examined, it is seen that they are
generally gathered around the concerns about the application of the technique. When the opinions on the positive
aspects are examined, it is important that the technique activates all the students, that the student develops skills,
is functional in getting and strengthening, increases interest in the lesson, develops democratic attitude, enables
students to express their ideas, improves the student’s point of view and enhances cooperative working skills were
brought to the forefront by teachers.
Keywords: Teacher, teacher’s views, opinion development

214

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla
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Teknik ve Mesleki Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Gaziantep Örneği
Ömer Faruk Vural1
1Doç. Dr., Gaziantep Eğitim Fakültesi, ofarukvural@yahoo.com

Özet
80 milyonluk bir nüfusa sahip Turkiye, 2023 yılında Dünya’nın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmayı
hedeflemektedir. Türkiye’de her yıl 1 milyondan fazla insan işgücüne katılmaktadır. Bu da nüfusun çok büyük bir
kısmının eğitimden, özellikle mesleki ve teknik eğitiminden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Günümüzde
rekabetle beraber teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak nitelikli eğitim almış donanımlı insan gücünün
önemi artmaktadır. Bunun bir nedenide ülkeler katma değeri ve karlılığı yüksek ürünler üretmeyi birinci derecede
önem vermelerine dayanmaktadır. Bu da teknik ve mesleki eğitim veren kurumların önemini daha da artmasına
sebep olmuştur. Bu çalışmanın amaçı sayıları 955’e ulaşan ve yaklaşık 1.750.000 den fazla öğrencinin eğitim
gördüğü Meslek Yüksekokullarında (MYO) öğretmenlik yapan öğretmenlerin gözünden MYO’nun sorunlarının
belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla öncelikle MYO’nun son
yirmi yılı incelenecek, mevcut yeni değişiklikler üzerinden bu kurumlarda verilen eğitimin kalitesini etkileyen
sorunlar sıralanacak ve çözüm önerileri sunulacaktır. Ortaya konulan sonuçların MYO yönelik program geliştirme
çalışmalarında daha etkili bir program hazırlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada uzun
yıllar MYO öğretmenlik yapmış kişilerin MYO’daki uygulanan programla ilgili görüşlerini derinlemesine
belirlemeye yönelik nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırma var olan durumu saptamaya
yönelik betimsel bir çalışma olup, nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlenmiştir. Bu çalışmanın
örneklemi amaçlı örneklem yöntemine göre Gaziantep Üniversitesine bağlı Teknik Bilimler Meslek Yüksek
Okulunda 25 yıl öğrenci işlerinde çeşitli kademelerinde memurluk ve son olarakda müdürlük yapan, bu okuldan
mezun olup daha sonra bu okulda 20 yıldan fazla bir süredir öğretmenlik yapmakta olan altı kişiden oluşmaktadır.
Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından araştırmanın amaçına uygun olarak geliştirilmiş yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşme formu araştırmaya katılanların kişisel bilgileri (adı, soyadı, cinsiyet,
öğrenim durumu, mesleki geçmişi ve kıdemi), MYO sorunları ve çözüm önerileri nelerdir? sorularına hem
idarece hemde öğretmen gözüyle açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama süreci devam etmektedir.
Araştırmada üç kişiyle görüşme yapılmıştır. Bunlardan ilki bayandır. 30 yıldır meslek yüksekokulunda memur,
şef ve öğrenci işleri şube müdürü olarak çalışmaktadır. Diğer ikisi erkektir. İkincisi meslek yüksekokulu mezunu
olup tekrardan meslek yüksek okuluna tekniker olarak göreve başlamış daha sonra meslek yüksekokulu genel
sekreteri olmuştur. Üçüncüsü ise meslek yüksekokulu mezunu olup tekniker olarak göreve başlamış, yüksek
lisans ve doktorasını bitirip öğretim üyesi olarak 25 yıldır meslek yüksekokulunda çalışmaktadır. Araştırmada
görüşme yöntemiyle toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler
kodlandığında şu kategorilere ulaşılmıştır:
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Kategoriler
Yeni meslek alanlarının ortaya çıkması

Kodlar
Teknolojik araç, gereç ve donanım eksikliği
Teknolojik gelişmeler

Nitelik sorunu (Öğretmen ve Öğrenci)

Teknik alt yapısı
Sosyal alt yapısı

Laboratuvar sorunu

Yetersiz malzeme
Yetersiz laboratuvar

Müfredat sorunu

Sık sık müfredat değişikliği
Ders içeriği değişikliği
Ders denkliği sorunu

Öğrenciye dönük sorunlar

Mezunların istihdamına yönelik sorunlar
Mezunların Yükseköğretime geçişteki sorunları
Öğrencilerin bir kısmının sadece diploma almayı
hedeflemesi
Meslek lisesi mezunlarının, meslek yüksekokullarına
sınavsız geçişi

Öğretim elemanı temini

Akademik personel eksikliği
Meslek dersi öğretmenlerinin özlük hakkı eksikliği

Staj sorunu

Staj için yeterli ortam, yer yok
Stajyer ödeneği sorunu
Staj yerinin denetlenmesi

Anahtar kelimeler: Meslek yüksekokulu programlarının gelişim süreci, meslek yüksekokulu sorunları
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Problems in Vocational Schools and Suggested Solutions: Gaziantep Example
Ömer Faruk Vural1
1Assoc. Prof. Dr., Gaziantep Education Faculty, ofarukvural@yahoo.com

Abstract
With a population of 80 million, Turkey aims to be one of the world’s top 10 economies in 2023. More
than one million people participate in the workforce every year in Turkey. This shows that a large part of the
population must be educated, especially in vocational and technical education. Nowadays, due to the rapid
development of technology along with competition, the importance of well-equipped and well-educated human
power is increasing. One of the reasons for this is that countries attach importance to producing value-added
and profitable products in the first place. This has increased the importance of technical and vocational schools.
The purpose of this study is to determine the problems of the vocational schools with total number of 955 and
having more than 1750000 students through the eyes of the teachers who teach in vocational schools and to
suggest solutions for these problems. For this purpose, the last twenty years of Vocational School Curriculum will
be examined and the problems affecting the quality of vocational school education will be listed and a solution
proposal will be presented. It is thought that the results will contribute to the development of a more effective
program for the Vocational School. In this study, a qualitative research method is used to determine the opinions
of the vocational school teachers teaching many years about the teaching program applied in the vocational school.
In this context, the research is a descriptive study to determine the present situation and it is designed based on
qualitative research techniques. The samples of this study consist of six lecturers who have worked at vocational
school in Gaziantep University more than 20 years selected according to the objective sampling method. Two
of them have worked as officers at various levels of the vocational schools more than 25 years, as well. The data
of the study is collected using a semi-structured interview technique tailored for the purpose of research by the
researcher. The interview form is arranged to gather information about personal information (name, surname,
gender, education status, professional background) what are the problems of vocational schools and what are the
solution recommended. These interview questions have been tried to be explained with the view of the officers
as well as the lecturers. The data collection process in the study is continuing. Three people were interviewed
and one interview date was determined to perform in the future. The first interviewee was the woman. She has
been working as vocational college officer, chief and director of student affairs branch for 30 years. The second
interviewee was the man. He graduated from a vocational school and started to work in a vocational school as
a technician. Then he was promoted to the general secretary of the vocational school. The third interviewee was
the man. He also graduated from a vocational school and started to work in a vocational school as a technician.
After completing master and doctorate education, he has been working as a faculty member in vocational school
for 25 years. The data collected by interview method were tried to be analyzed by content analysis method. The
following categories are reached when the obtained data is coded:
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Categories
The emergence of new professions

Codes
Technological developments
Lack of tools and equipment

Quality problem (Teacher and student)

Technical infrastructure
Social infrastructure

Laboratory problem

Insufficient material
Inadequate laboratory

Curriculum issue

Frequent changes in curriculum
Course content change
Content equivalence issue

Problems facing students

Problems of recruitment
Problems of students entering Higher Education
Some of the students aim only to obtain a diploma
Entrance of vocational high school graduates to
vocational schools without examination

Inadequate teaching staff problem

Lack of academic staff
Lack of personal right of vocational teacher

Internship problem

Insufficient place for internship
Intern payment problem
Supervision of internship place

Keywords: Change process of vocational school curriculum, vocational school problems
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ID: 196
Beş Farklı Eğitim Programı Geleneğinin Karşılaştırılması ve Bir Program Modeli
Önerisi
Muhammed Akıncı1, Abdulkadir Kurt2
1Ar.Gör., Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, muhammed.aknc@gmail.com
2 Ar.Gör., Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, abdulkadirkurt07@gmail.com

Özet
Okullarda neyin nasıl öğrenildiği ve öğretildiği ve bu sürecin arkasında hangi felsefi dayanağın yer aldığı
çok uzun yıllardır tartışılan, süregelen ve cevabı hala net olarak verilemeyen bir sorudur. Eğitim programı ise
eğitim sürecinin merkezinde yer alan ve en ideal olanın ortaya çıkarılması hususunda eğitimin kalbi denilecek
bir oluşumdur. Bu çalışmada eğitim programının günümüzdeki şeklini almasında çok ciddi katkıları olan John
Franklin Bobbitt, Ralph Tyler, John Dewey, Elliot Eisner, Joseph Schwab gibi düşünürlerin farklı açılardan ele
aldığı ve tarihsel süreçlerde kabul görmüş sistematik, varoluşçu, radikal, pragmatik ve müzakereci adı altında
beş farklı temel program geleneği analiz edilmiş olup bu geleneklerin savunmuş olduğu yaklaşımlar detaylı bir
şekilde incelenmiştir. Bu geleneklerin analiz edilme sürecinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan
analiz süreci sonunda geleneklerin kendi içerisindeki yaklaşımları açıklanmış ve toplumu nasıl ve ne şekilde
ele aldıkları yorumlanmıştır. Sözü edilen program gelenekleri incelenirken her biri ayrı ayrı programın
temel faktörleri olarak adlandırılabilecek öğretmen, öğrenci, konu alanı, bağlam ve program yapma temaları
çerçevesinde ele alınmıştır. Böylelikle her bir program geleneğinin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmuştur.
Analiz süreci sonunda bu geleneklerden elde edilen bilgilerden de faydalanarak akıl, ahlak ve kültür temelli bir
program yaklaşımı benimsenmiş ve bu yaklaşımdan yola çıkarak örnek bir program modeli oluşturulmuştur.
Akıl, ahlak ve kültür temelli program yaklaşımı insana ait akıl ve ahlak gibi erdemleri temele alan, bu erdemler
çerçevesinde de diğer insani özellikleri olumlu anlamda geliştirmeye çalışan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım
bireylere çeşitli erdemleri kazandırırken toplumun kültürüne sadık kalır ve yapılan hiçbir uygulama kültürden
bağımsız değildir. Akıl, ahlak ve kültür temelli program modelinde ise programlara mesleki eğitim süreçlerinin
entegrasyonu oldukça önemlidir. Bu bağlamda John Franklin Bobbitt’in aktivite analizinden ilham alınmıştır.
Bu modelde aktivite analizi kullanılarak her bir meslek programcılar ve alan uzmanları tarafından gözlenmekte
ve bu mesleklerle ilgili bilgi, beceri ve tutumlar derinlemesine analiz edilmektedir. Bu analizler sonucunda elde
edilen deneyimler ve kültüre dayalı bilgi birikimi, akademik disiplinlerle de harmanlanarak öğrenci için ciddi bir
eğitim muhtevası oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Program geleneği, program yaklaşımı, model önerisi
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A Comparison of Five Different Curriculum Traditions and A Curriculum Model
Proposal
Muhammed Akıncı1, Abdulkadir Kurt2
1Res.Assist., Akdeniz University Faculty of Education, muhammed.aknc@gmail.com
2 Res.Assist., Akdeniz University Faculty of Education, abdulkadirkurt07@gmail.com

Abstract
What is taught and learned in what way at schools and which philosophical basis is behind this process are
the questions which have been argued, ongoing, and the answer has not still been clearly found for so many years.
Curriculum is a form which is the center of the educational process and can be called as the heart of education in
the matter of revealing the most ideal. In this study five different curriculum traditions which were discussed by
philosophers like Franklin Bobbitt, Ralph Tyler, John Dewey, Elliot Eisner, Joseph Schwab in different perspectives
and approved in historical process were analyzed under the names of systematic, existentialist, radical, pragmatic
and deliberative and the approaches that have defended by these traditions have been examined in detail. In
the process of analyzing these traditions, descriptive analysis technique was used. At the end of the analysis
process, the approaches of these traditions were explained and how and in what way they address the society
was interpreted. While the mentioned curriculum traditions were being examined, each of them was discussed
within the frames of the themes as teacher, student, subject matter, context and curriculum making which can
be called as the main factors of curriculum. Thus, the strengths and weaknesses of each curriculum tradition
were revealed. At the end of the analysis process by also using the information obtained from these traditions a
curriculum approach based on reason, moral and culture was adopted and based on this approach a curriculum
model was created. The reason, moral and culture-based approach is based on the virtues such as reason and
moral belonging to human beings, and within these virtues it is an approach trying to develop other human
characteristics in a positive sense. While this approach enables individuals to obtain various virtues, it remains
faithful to the culture of the society. Integration of vocational training processes into curriculum is crucial in
reason, moral and culture based curriculum model. In this context, John Franklin Bobbitt’s activity analysis was
inspired. In this model, each profession is observed by curriculum and subject-matter experts and knowledge,
skills and attitudes related to these professions are thoroughly analyzed. As a result of these analyzes by using the
obtained knowledge and cultural experiences a detailed educational content is created for the students.
Keywords: Curriculum tradition, curriculum approach, model proposal
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Depreme Hazırlık Eğitiminde Program Dışı Etkinliklerin Etkililiğinin İncelenmesi:
Karşılaştırmalı Örnek Olay Çalışması
Elanur Yılmaz1, Ali Yıldırım2
1Doktora Öğrencisi, ODTÜ, elanur@metu.edu.tr
2Prof. Dr., ODTÜ, aliy@metu.edu.tr

Özet
Tarih boyunca, dünya genelinde can ve mal kaybı gibi olumsuzluklara yol açan depremler sık sık karşımıza
çıkmaktadır. Son zamanlarda, depremlerin sıklıklarının artması ile beraber ortaya çıkan tablo pek iç açıcı
gözükmemektedir. Bu durum depremlerin olumsuz sonuçlarını minimuma indirebilmek için çeşitli stratejiler
geliştirme ihtiyacını doğurmuştur. Sonuç olarak, güvenli bir toplum oluşturmak için her bireyin depremlerle
ilgili konularda bilinçlendirilmesinin önemli bir unsur olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar dikkate alındığında
depreme hazırlık eğitiminin insanları bilinçlendirmek ve onlarda gerekli deprem yönetimi bilgi ve becerileri
geliştirmek için yadsınamaz bir rolü olduğu görülmektedir. Çeşitli kurumların bu konuyla alakalı gösterdikleri
çaba küçünsenmemekle beraber yeterliliği tartışılır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar ile okulun depreme hazırlık
bilinci geliştirmek ve deprem riski azaltmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak konusunda olumlu etkileri
olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, orta okul düzeyinde (5-8. sınıf) yer alan depreme hazırlık eğitimi
ile ilgili program dışı etkinliklerin öğrencilerin konuyla ilgili farkındalıklarının ve depremlerle baş edebilme
kapasitelerinin arttırılmasına karşı nasıl bir rolü olduğunu tesbit etmektir. Depreme hazırlık eğitimine iki farklı
açıdan yaklaşan Kocaeli ilindeki okullar bu amaç doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Araştırmada ele alınan
okullardan bir tanesi var olan depreme hazırlık eğitimine yönelik programı uygularken, diğer okul ek olarak
program dışı aktiviteler de uygulamıştır. Programa ek olarak uygulanan program dışı aktivitelerle zenginleştirilmiş
deprem eğitimi uygulaması şu anki deprem eğitimine yaklaşımdan farklı olduğu için bu çalışma karşılaştırmalı
örnek olay çalışması niteliğindedir. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu ve likert
tipi sorulardan oluşan bir öğrenci anketi ve her sınıf düzeyinden seçilen 4 öğrenci ve farklı branşlarda görev
yapan 6 öğretmen ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Ayrıca, program
dışı aktiviteler ile ilgili hazırlanan okul dosyası incelenmiştir. Açık uçlu sorulardan oluşan öğrenci anketinden
ve yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz
edilirken, anketteki likert tipi sorulardan elde edilen nicel veriler ise betimsel istatistik analizine tabi tutulmuştur.
Araştırmanın temel bulgularına göre, programda yer alan depreme hazırlık eğitiminin yanı sıra program dışı
etkinliklerle zenginleştirilmiş depreme hazırlık eğitimine katılan öğrencilerde bulundukları bölge itibariyle
deprem risk algıları daha yüksek çıkmıştır. Bu okuldaki öğrenciler deprem oluşumunu fiziksel olarak daha başarılı
bir şekilde açıklamışlardır. Diğer taraftan, sadece mevcut program kapsamında değinilen depreme hazırlık
eğitimi uygulamalarına katılan öğrencilerde depremin oluşumuyla ilgili bilimsel olmayan düşüncelere sahip
oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deprem anında uygulanması gereken güvenlik davranışlarını bu öğrenciler
daha iyi bilmekte ve program dışı etkinliklerin uygulandığı okuldaki öğrencilerin depreme karşı evde alınması
gereken önlemler konusunda da daha bilinçli oldukları ortaya çıkmıştır. Bu öğrencilerin evinde depreme karşı
alınması gereken pek çok temel önlem mevcuttur. Bu bulgular, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri aileleriyle
paylaştıklarına dair bize ipucu vermektedir.
Anahtar kelimeler: Program dışı etkinlikler, depreme hazırlık, okul tabanlı depreme hazırlık eğitimi,
Türkiye
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Abstract
The statistics of earthquakes with respect to number of deaths, economic damages and people affected have
been increasing dramatically. Although it is impossible to predict when and where an earthquake occurs, it is
possible to reduce its damages by taking preparedness measures. All efforts being made to mitigate the effects of
earthquakes are critical to develop the coping capacity of people to respond appropriately to them. The literature
review confirms the golden role of schools on earthquake risk reduction and empowering people’s awareness,
knowledge and skills through preparedness and mitigation activities against the effects of earthquakes. A
comparative case study was carried out in two public elementary schools in Kocaeli, a Midwestern city in Turkey,
to shed light on the role of school-based extra-curricular activities on raising awareness of and building the
capacity of students to respond appropriately to earthquakes. Data were collected through multiple tools such as
questionnaire, interviews, and document analysis to achieve triangulation and trustworthiness. The qualitative
data were analyzed through content analysis, and quantitative data were subjected to descriptive statistical
analysis. The results revealed that students who went through extra-curricular activities had higher awareness
about earthquakes; vital safety- actions were well known by those students; and major household preparedness
and mitigation measures against earthquakes were more adopted. Practical implications for earthquake
preparedness education through extra-curricular activities were drawn from the interpretation of conclusions
such as awareness raising among students and parents, developing skills for better preparedness at school and
home, and encouragement of child-parent communication.
Keywords: Extra-curricular activities, earthquake preparedness, school-based earthquake education,
Turkey
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Özet
Her öğretmen, eğitim programlarının nasıl tasarlanması gerektiğine dair inançlara sahiptir. Program
yönelimleri, öğretmenlerin eğitim programları ve sınıf uygulamaları hakkında fikirlerini anlamak açısından
önemli bir kavramdır. Eğitimcilerin sahip olduğu program yaklaşımları doğrultusunda uygulamaya koyacakları
öğrenme- öğretme süreçleri, sahip oldukları felsefi dünya görüşüyle de açıklanabilmektedir Sahip olunan
dünya görüşünün de doğrudan eğitim felsefelerini etkilediği aşikârdır. Öğretim programları, belli süzgeçlerden
geçirilerek oluşturulmuşlardır ve her birinin temelinde yatan bir ya da daha fazla eğitim felsefesinden söz edilebilir.
Programı hazırlayan bireylerin de kendilerine özgü benimsedikleri eğitim felsefeleri farklılaşabilmektedir.
Bu farklılık, öğretim programlarının uygulanmasında sorun teşkil etmekten ziyade, zenginlik ve değer
katabilmektedir. Ayrıca programı uygulayan öğretmenlerin kendilerine özgü eğitim felsefesine sahip olmaları,
onların programın, amaç, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme süreçleri ile bu süreçlerin birbirleri ile
olan ilişkileri konusunda daha tutarlı kararlar almalarını sağlayabilecektir. Bu anlamda, öğretmen adaylarının
eğitim felsefelerinin, yaşayan programların uygulanmasına olumlu yönde etkilerinin olacağı düşünülmektedir.
Bu katkının saptanabilmesi için öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri ile birlikte program yönelimlerinin de
belirlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca; öğretmen adaylarının öğretim programları dersini
alma durumlarının eğitim felsefeleri ve program yönelimleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunun belirlenmesinin,
öğretmen yetiştiren kurumların öğretim programlarına önemli bir geri bildirim sunacağı düşünülmektedir.
ilgili alan yazın incelendiğinde, öğretmenlerin eğitim felsefelerinin ve program yönelimlerinin net olmayışının
nedeni olarak, ilgili derslere (Program Geliştirme, Eğitim Felsefesi vb..) programda ya yeterince ya da hiç yer
verilmemesinden kaynaklandığı görüşü ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, Fen Bilgisi Eğitimi programına
devam etmekte olan öğretmen adaylarının, tüm lisans programı boyunca program yönelimlerinin ve eğitim
felsefelerinin nasıl değiştiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu bir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi programına devam etmekte olan, tüm
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veriler; “Felsefi Tercih Değerlendirme Formu” ve “Program yönelimleri
envanteri” kullanılarak toplanmıştır. “Felsefi Tercih Değerlendirme Formu” Wiles ve Bondi (1993: 80) tarafından
geliştirilmiş ve Doğanay ve Sarı (2003) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. “Program yönelimleri envanteri” ise
Cheung ve Wong (2002) tarafından geliştirilmiş ve Eren (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Öğretmen
adaylarının “Program Yönelimleri Envanteri” nden elde ettikleri puanların analizinde tek yönlü varyans
analizi ve korelâsyondan faydalanılmaktadır. Eğitim felsefelerini belirlemek üzere uygulanan “Felsefi Tercih
Değerlendirme Formu” nun analizi ise; bağımsız gruplar t- testi ve varyans analizi ile gerçekleştirilmektedir.
Veriler analizi devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Program yönelimleri, eğitim felsefeleri, fen bilgisi eğitimi, öğretmen adayları
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Abstract
Every teacher has a belief in how a curriculum should be designed. Program orientation is an important
concept in terms of understanding teachers’ ideas about educational programs and classroom practices.
Teaching-learning processes that educators will put into practice in line with curriculum orientations can be
explained by the philosophical worldview they have. It is obvious that the world view that is possessed directly
influences the educational philosophies. Instructional curriculums are created through certain filters, and one
or more educational philosophies underlying each can be mentioned. Educational philosophies that are unique
to the individuals who prepare the program are also different. This disparity can add tremendous wealth and
value to the implementation of curricula. In addition, teachers who have implemented the program may have a
unique educational philosophy that will enable them to make more consistent decisions about the curriculum
aims, content, learning- teaching and evaluation processes and their relationship to each other. In this sense,
educational philosophies of prospective teachers are thought to have a positive effect on the implementation
of living curriculum. In order to determine this contribution, it is considered necessary to determine the
curriculum orientations of the teacher candidates along with their educational philosophies. Also; It is considered
that determining that taking curriculum lessons impact on prospective teachers’ educational philosophies and
curriculum orientations will provide important feedback to the curriculum of teacher-training institutions.
When the related literature analyzed, it has been suggested that the lack of clarity of the educational philosophies
and program orientations of the teachers’ is due to either lacking enough or not at all related curriculum
courses(Curriculum Development, Educational Philosophy etc.) in the program. This study aims to elaborate
how pre-service teachers who attend the Science Teacher Training Program change the program orientations
and educational philosophies throughout the undergraduate program. The research was conducted via survey
method. The study group consists of pre-service teachers who attend to science teacher training program at a
research university. The data were collected by “Philosophical Preference Evaluation Form” and “Curriculum
Orientation Inventory”.The “Philosophical Preference Evaluation Form” was developed by Wiles and Bondi
(1993: 80) and adapted to Turkish by Doğanay and Sarı (2003). “Program Orientation Inventory” was developed
by Cheung and Wong (2002) and adapted to Turkish by Eren (2010). One-way ANOVA and correlation are used
in analyzing the scores that prospective teachers get from the curriculum orientation inventory. Analysis of the
philosophical preference assessment form used to determine educational philosophies is carried by independent
groups t-test and variance analysis. Analysis of data is ongoing.
Keywords: Curriculum orientations, educational philosophies, science education, pre-service teachers.
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Özet
Kimya içerdiği soyut kavramlar nedeniyle öğrenciler için anlaşılması zor bir ders olarak kabul edilmektedir.
Kimyanın önemli konularından olan çözeltiler gözle görülemeyecek değişimleri içerdiği için çoğu zaman
öğrencilerde kavram yanılgısına sebep olan konular içerisindedir. Kimyanın soyut doğası, öğrencilerin bilimsel
görüşten farklı olarak kavram geliştirmelerine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kimya konularının öğretilmesi
esnasında konulara uygun öğretim araç gereçlerinin kullanılmaması ve bilimsel dilden uzak bir şekilde
anlatımların gerçekleştirilmesi de kavram yanılgılarının sebeplerindendir. Fen öğretimi sürecince modellerin
kullanılması kavramsal öğrenmenin gerçekleşmesinde çok önemli bir rol üstlenmektedir. Modeller gözle
görülemeyen durumları ve olayları anlamamıza yardımcı olur. Modellerin kullanımıyla karmaşık olan konular
daha basit ve anlaşılır duruma getirilmektedir. Bu nedenle modeller fen öğretiminde oldukça önemli bir yere
sahiptir. Öğrenme ortamlarında modellerin kullanılması, öğrencilerin ilk kez öğrendikleri teorik bilgi ile ilgili
temel noktaları zihinlerinde kolay bir şekilde anlamlandırmaları ve daha sonra öğrenecekleri bilgileri anlamlı
bir şekilde yapılandırmalarına olanak sağlamaktadır. Zihinsel modeller, öğrencilerin bilişsel süreçler sonucunda
zihinlerinde oluşur. Dolayısıyla zihinsel modeller öğrenme süreci sonucunda öğrencilerin zihinlerinde oluşan
kavramlar ve bu kavramlar arasında kurulan ilişkileri göstermeye yardımcı olurlar. Fen bilimlerini öğrencilere
doğru bir şekilde kavratmakta öğretmenlerin sorumlu olduğu düşünüldüğünde ilerde öğretmenlik görevine
başladıklarında problem yaşamamaları için fen bilgisi öğretmen adaylarının bu konu ile ilgili yanılgılarının ve
zihinsel modellerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının
çözünme kavramı ile ilgili zihinsel modellerini belirlemektir. Fen eğitimi araştırmalarında zihinsel modellerin
tespit edilmesinde çizimler kullanılmaktadır. Bu araştırma öğretmen adaylarının kavramsal öğrenmelerini
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma nicel araştırma yaklaşımlarından tarama çalışmasıdır. Araştırmanın
örneklemini fen bilgisi öğretmenliği programı birinci sınıfında öğrenim gören toplam 39 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla çözünme kavramı ile ilgili dört açık uçlu sorudan oluşan
Çözünme Kavram Testi (ÇKT) kullanılmıştır. ÇKT, çözünme ile ilgili kavramları mikro boyutta çizimler ve
yapılan çizimlerin kısaca açıklanması amacıyla kullanılmıştır. Soruların geçerliği için fen bilgisi eğitiminde görevli
üç uzman görüşüne başvurulmuş, güvenirliği için ise uzmanların soruları cevaplama tutarlılığına bakılmıştır.
Sorulardaki hatalar düzeltilmiş ve test son halini almıştır. ÇKT çözeltiler konusunu daha önce öğrenmiş olan
öğretmen adaylarına 30 dakika boyunca uygulanmıştır. Verilerin analizinde ÇKT’nin her bir sorusunun tanecik
boyutta gösterimi ile ilgili araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçüt listesi kullanılmıştır. Araştırmada ÇKT’nin
her bir sorusu ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sorulardan elde edilen veriler “bilimsel modele uygun”, “bilimsel
modele uygun değil” ve “boş” olarak kategorize edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük
çoğunluğunun çözünme kavramı ile ilgili zihinsel modellerinin bilimsel görüşe uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının yapmış olduğu çizimlerle, çözünme kavramıyla ilgili zihinsel
modellerinin bilimsel açıklamalara uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre;
çözünme kavramı ile ilgili çözünmenin kimyasal bir değişim olduğu gibi kavram yanılgıları tespit edilmiştir.
Öğretmen adaylarının yaptıkları açıklamalar doğru olmasına rağmen çizimlerinin yanlış olduğu tespit edilmiştir.
Bu sonuçlar göz önüne alındığında öğretmen adaylarının doğru zihinsel modeller oluşturmaları için anlatılan
konuya uygun yöntem ve materyallerin kullanılmasının oldukça önemli olduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Fen eğitimi, çözünme, zihinsel model
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Abstract
Chemistry is considered to be a difficult lesson for students to understand because it contains abstract
concepts. Solutions are one of the important subjects of the chemistry. The solutions topic include changes that
are not visible. Therefore, most students have misconceptions about this topic. Lack of use of appropriate tools
and methods in the teaching of chemistry, causes misconceptions.
In the science teaching process, the use of models plays a very important role in the realization of conceptual
learning. Models make complex topics simple and understandable. The use of models in learning environments
allows students to easily understand the main points of the theoretical knowledge. Mental models occur in the
minds of students as a result of cognitive processes. Therefore, mental models help to show the concepts that are
formed in the minds of students and the relationships between these concepts. Prospective science teachers must
have learned these concepts correctly so that they can teach the concepts correctly. The aim of this research is to
determine the mental models of the concept of dissolution of the prospective science teachers. In the research
of science education, drawings are used in determining the mental models. This research goals to determine
conceptual learning of prospective science teachers. This study was used the survey model. The sample of the
research consists of 39 prospective teachers who are studying in the first class of science teacher education
program. In the study, The Dissolutin Concept Test(DCT) were used for the data collection. DCT has four openended questions. DCT is used for micro-level drawings and brief explanations of these drawings. The DCT was
applied to the prospective teachers who had learned the dissolution subject during 30 minutes. In the analysis
of the data, a list of criteria was used for drawing each question at the micro level. Each question of the DCT
was evaluated separately in the study. The data obtained from the questions are categorized as “scientific model
appropriate,” “scientific model not suitable” and “empty”. As a result of the research, it has been determined that
most of the prospective teachers’ mental models of the concept of solubility do not conform to the scientific
view. The drawings are important for determining what is happening at the micro-level. According to the results
of the research; Many misconceptions about the concept of dissolution have been determined. Although the
concept of dissolution is tried to be explained as a physical phenomenon, it is pictured as a chemical change in
prospective teachers’ drawings. Although the explanations of the prospective science teachers are accurate, it
has been determined that their drawings are incorrect. As a result; It is seen that it is very important to use right
methods and materials to create correct mental models for the prospective science teachers.
Key words: Science education, mental model, dissolution
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Özet
Karikatür, İtalyanca bir kelime olup abartma ve yükleme, güldürücü resim vs. anlamlarına gelen, çağdaş
yaklaşımların kullanıldığı öğretim programlarında uygulanma alanı bulan ve her yaş grubunda kullanılabilecek
bir öğrenme-öğretme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla bireyler, duygu ve düşüncelerini eğlenceli resimlerle
aktarmaktadır. Birey bu aktarma sürecinde bazen konuşma bazen dinleme bazen de farklı dil becerilerini
kullanmaktadır. Çünkü birey öğrenme ortamında onu eğlendiren, güldüren bir nesnenin, olayın neden onu
güldürdüğünü konuşarak ya da başkasından duyduğu, gördüğü mizahi olayları dinleyerek tepki vermektedir.
Bireyin tepkileri onun gelişimsel özellikleri doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, bireyler daha
çok gelişimlerinin ilk dönemlerinde onun için eğlenceli, komik olan durumlarla daha fazla ilgilenmekte ve bu
durum onların konuşma ve dinleme gibi becerilerine önemli ölçüde etki etmektedir. Bu araştırmada da konuşma
ve dinleme becerilerinin önemli bir gelişme gösterdiği okul öncesi dönemde, karikatüre dayalı öğrenmeöğretme yaklaşımının çocukların bu becerilerine etki edip etmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın
temel amacı, karikatüre dayalı öğrenme- öğretme yaklaşımının okul öncesi öğrencilerinin konuşma ve dinleme
becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırmada bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1.
2.
3.

Deney ve kontrol grubunun öntest-son test, konuşma ve dinleme becerilerine ilişkin puanları arasında,
anlamlı bir fark var mıdır?
Deney ve kontrol grubunun son test, konuşma ve dinleme becerilerine ilişkin puanları arasında, anlamlı bir fark var mıdır?
Karikatüre dayalı öğrenme-öğretme yaklaşımı öğrencilerin
3.1
Konuşma becerisine katkısı nedir?
3.2

Dinleme becerisine katkısı nedir?

Araştırma olgu bilim çalışmasıdır. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
yöntemi kullanılacaktır. Araştırma kapsamında yer alan çocukların Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı anaokulu ve
bu anaokullarında öğrenim gören 5 yaş grubu çocuklar olması ölçütleri aranmıştır. Çalışma grubunda yer alan
deney grubu, araştırmacının eğitim-öğretim sürecini yürüttüğü grup, farklı bir anaokulu ise kontrol grubu
olarak belirlenmiştir. Araştırmada karikatüre dayalı öğrenme öğretme yaklaşımına yönelik etkinlikler yapılırken,
“Anlam bakımından karikatürlerden” “Mizah ve açıklayıcı-aydınlatıcı karikatürler ve bu doğrultuda Koç(2017)
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu, konuşma ve dinleme becerilerini belirlemek amacıyla
gözlem formu kullanılacaktır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular için bu konuda çalışmaları
bulunan iki, bir ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim anabilim dalındaki iki uzmanın,6
okul öncesi öğretmenin, iki Türkçe öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen görüşler
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Araştırmada karikatüre dayalı öğrenme-öğretme yaklaşımında
kullanılan karikatürlerin öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerine katkılarını belirlemek amacıyla Koç
(2017) tarafından geliştirilen gözlem formu hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra araştırmada çeşitli karikatür
örnekleri ve etkinliklerinden doküman incelemesi yoluyla alıntılar yapılacaktır. Verilerin analizinde %, f, gözlem
formunda yer alan maddelerin normal dağılım gösterip göstermeme durumlarına bağlı olarak parametrik ve
ya non parametrik testler; görüşme formundan elde edilen veriler için de betimsel ve içerik analiz yöntemleri
kullanılacaktır. Bu bölümde, araştırma alt problemlerine ilişkin veriler tablolar halinde gösterilecek ve öğretmen
görüşlerinden çeşitli alıntılar yapılacaktır. Araştırma bulgularından hareketle elde edilen sonuçlar, farklı araştırma
bulgularıyla desteklenerek tartışılacak ve buna bağlı öneriler sunulacaktır.
Anahtar kelimler: Karikatür, karikatüre dayalı öğrenme-öğretme yaklaşımı, konuşma ve dinleme becerisi
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Abstract
Caricature, an italian word, means exaggeration and overloading, amusing picture etc., and is a learningteaching approach, which finds an execution area in curriculums, in which modern approaches is used, and can
be used in every age groups. With this approach, individuals transfer their emotion and thoughts with amusing
pictures. An individual sometime uses speaking, listening or other language skills during transfer procedures.
Because the individual reacts by speaking about the reason why an object or event makes him/her laugh in the
learning environment, or by listening to humorous incidents, which he/her heard or saw from others. Reactions
of an individual reveals in accordance with his/her developmental characteristics. In other words, individuals
in their first development periods, are more interested in situations, which are more amusing and funnier for
them and this case effects their speaking and listening skills significantly. In this study, it was tried to determine
how the caricature-based learning-teaching approach contributes to the children’s skills in the pre-school period
where speaking and listening skills improve significantly. The main purpose of this study is to determine the
effect of learning –teaching approach to pre-school students’ speaking and listening skills. In accordance with
this main objective, answers were seeked for the following questions:
4.
5.
6.

Is there a significant difference between the points related to pre test-pos test speaking and listening
skills of the experimental and control group?
Is there a significant difference between the points related to pos test speaking and listening skills of the
experimental and control group?
The contribution, the caricature based learning-teaching approach makes;
3.1
On students’ speaking skills?
3.2

On students’ listening skills?

The research is a case study. Criterion sampling method will be used from the teleological sampling methods
in the research. The criteria of children who took part within the research were that they should be five year
old children who receive education in this pre-school which is centered to the Tatvan district of Bitlis. If the
experiment group within the study group, or the g roup in which the researcher conducts the education-training
process is a different pre-school it is determined a control group. In the research, the activities of the teachinglearning approach based on caricature are carried out, the observation form will be used in order to determine the
skills of speaking and listening, “Cartoons in terms of meaning”, “Humor, explanatory-illuminating cartoons and
semi-structured observation form developed by Koç (2017). For the questions in the semi-structured interview
form, the opinions of two teachers working in this field, two experts in the field of measurement and evaluation,
education programs and teaching education, 6 preschool teachers and 2 Turkish teachers were applied. The
necessary corrections have been made in accordance with the opinions of the experts. An observation form
developed by Koç (2017) was prepared in order to determine the contributions of caricature based learningteaching approach on students’ speaking and listening skills. In addition to this, in the research, various caricature
samples and activities will be cited through a document review. In the analysis of the data,%, f, parametric or
non-parametric tests, depending on the normal distribution of the items in the observation form; Descriptive
and content analysis methods will be used for the data obtained from the interview form. In this section, the data
on research sub-problems will be presented in tabular form and various citations will be made from the teacher’s
views. The results obtained from the research findings will be discussed with supporting research findings and
recommendations will be presented accordingly.
Keywords: Caricature, caricature based learning-teaching approach, speaking and listening ability
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Özet
Bu araştırmanın amacı Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı’na (PFSEP) katılan öğretmen
adaylarının programa yönelik görüşlerini belirlemektir. Veriler12 farklı lisans programından mezun ve son
sınıf olan toplam 162 adaydan açık uçlu görüşme formları kullanılarak elde edilmiştir. Formlarla elde edilen
görüşlerin içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için öğretmen adaylarının yazılı
görüşleri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Kodlamaların güvenilirlik hesaplamasında Miles
ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği % 82 olarak
belirlenmiştir. Bulguların üç temada toplandığı görülmektedir: PFSEP’nın olumlu yanları, PFSEP’nda yaşanan
sorunlar, PFSEP’na yönelik öneriler. Temaların altındaki kodlar ağırlıklı görüşlere göre şöyle sıralanmıştır:
PFSEP’nın olumlu yanları; Öğretmenliğe ilk adımı atarak tecrübe kazanmak, eğitim bilimlerini öğrenerek bunu
öğretmenlikte kullanmak, bildiğini öğrenciye aktarabilmenin yollarını öğrenmek, öğretmen olabilmek için büyük
fırsatı yakalamak, kısa süreli eğitimle öğretmenlik sertifikası almak, öğretmenlik mesleğinin zor olduğunun
bilincine varmak, genel olarak programdan beklediği verimi almak, iletişim ve empati becerisini geliştirmek,
uygulamalı dersler yapmak, farklı öğretim elemanlarından eğitim almış olmak. PFSEP’nda yaşanan sorunlar;
Programın sıkıştırılarak az süreli olması, ders saatlerinin uzun olması ve geç bitmesi, ulaşım sorunu, lisans
dersleri ve sınavları ile çakışması, çok yoğun ve yorucu bir dönem olması, zamanın yetmemesi, bazı derslerin
beklentiyi karşılamaması, bazı derslerin çok zor, teorik ve sıkıcı olması. PFSEP’na yönelik öneriler; Programın
süresinin artırılması, öğretmenlik uygulaması ders saatinin artırılarak daha fazla staj deneyiminin yaşanması,
hafta sonuna derslerin yerleştirilerek gündüz saatlerinde derslere girilebileceği, alanında deneyimli, uzman ve
istekli öğretim elemanlarının ders vermesi, derslerin daha uygulama ağırlıklı olması ve sürelerinin daha kısa
olması. Elde edilen görüşlere bakıldığında öğretmen adayları, pedagojik formasyon sertifika eğitim programını
öğretmenlik mesleği adına olumlu yönlerden değerlendirmektedirler. Yoğun olarak zamanla ilgili sorunları
dile getirmişlerdir. Görüşlerin bir kısmı da programın nitelik ve niceliğinin artırılmasına ilişkin önerilerden
oluşmaktadır. Bu sonuçlar PFSEP’nın değerlendirilmesinde farklı bir boyut katabilir.
Anahtar kelimeler: Pedagojik formasyon sertifika programı, öğretmen yetiştirme, öğretmen adayı görüşleri
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Abstract
The main objective of this paper is to determine the opinions of candidate teachers attending Pedagogical
Formation Certificate Program (PFCP) on the certificate program. Data of the study have been obtained through
open-ended interview forms and 162 participants in the study with a degree from 12 different undergraduate
programs as well as the senior students. The opinions obtained through interview forms have been contentanalysed. In order to secure the reliability, the written opinion of candidate teachers have been coded separately
by two researchers. In calculating the reliability of the coding, the reliability formulae recommended by Miles and
Huberman (1984) has been employed. The reliability of the study has been determined 83%. The findings have
been listed under three themes: positive aspects of PFCP, problems encountered in PFCP and suggestions towards
PFCP. The codes under the themes have been ordered by the weighted opinions: Positive aspects of PFCP; gaining
experience through taking the first step to teaching, learning educational sciences and its application in teaching,
learning ways to transfer what they know to students, getting a great opportunity to become a teacher, obtaining a
teaching certificate through a short-term training, being aware of the fact that teaching is an arduous profession,
getting the productivity from the program as expected on the whole, developing the empathy and communication
skills, performing applied lessons, having courses from different instructors. Problems encountered in PFCP;
short-term nature of the program, long course hour and late ending hours, problems of transportation, clashing
with the regular courses and exams, intensive and tiring terms, lack of time, for some courses not meeting the
expectations, very difficult lessons with theoretical content. Suggestions towards PFCP; prolonging the duration
of the program, enriching the practice-teaching course through increasing the number of practice lessons,
offering weekend day-time lessons, instructors willing to offer courses and with experience, lessons with more
practice-oriented nature with shorter duration. From the perspective of the opinions, pedagogical formation
certificate programs are evaluated from a positive aspect on behalf of teaching profession. Problems related to
time and duration of the program to a great extent, some of the opinions are bout the increasing the quality and
the quantity of the program. These results could add a different dimension to the assessment of PFCP.
Keywords: Pedagogical formation certificate program, teacher training, opinions of candidate teachers
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Özet
1997-1998 öğretim yılına kadar öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokulların dışında, pedagojik formasyon
kursu uygulamasına son verilerek tezsiz yüksek lisans programı ile branş öğretmeni yetiştirilmiştir. 2010-2011
öğretim yılından itibaren de tezsiz yüksek lisans uygulamasına son verilerek yeniden pedagojik formasyon
kurslarına başlanmıştır. Nitelikli öğretmen yetiştirme ve öğretmen istihdam ihtiyacı açısından bu uygulama halen
ilgili çevreler tarafından tartışılmaktadır. Dört yıllık lisans programlarının farklı branşlarından mezun ya da son
sınıfında okuyan, MEB’in öğretmenlik branş tanımını ve YÖK’ün belirlediği koşulları karşılayan adaylar, öğretmen
olabilme fırsatı yakalamak için Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı’na (PFSEP) katılmaktadırlar.
Öğretmenlik mesleğini icra etmeyi düşünmeleri bakımından adayların ideal öğretmen algıları önemlidir. Bu
araştırmaya 12 farklı lisans programından mezun ve son sınıf olan toplam 171 aday katılmıştır. Bu çalışmada
adayların PFSEP öncesi ve sonrası ideal öğretmen algıları nasıldır? Sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır.
Öğretmen adaylarının PFSEP öncesi ve sonrası ideal öğretmen algıları açık uçlu görüşme formları ile elde
edilmiştir. Formların içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için öğretmen adaylarının
yazılı görüşleri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Kodlamaların güvenilirlik hesaplamasında
Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği % 83 olarak
belirlenmiştir. Bulguların şu temalarda toplandığı görülmektedir: Mesleki donanım, kişisel özellikler ve iletişim
becerileri. Her bir tema altında yer alan kodlarda, öğretmen adaylarının PFSEP öncesi ve sonrası ideal öğretmen
algılarına ilişkin kod sıklıklarında artışlar ve düşüşler bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının PFSEP öncesi ve
sonrası ideal öğretmen algıları; Mesleki donanım, kişisel özellikler, iletişim becerileri temaları ile verilmiştir.
Temaların altındaki kodlar ağırlıklı görüşlere göre sıralanmıştır. Mesleki donanım: Güçlü bir pedagojik formasyon
bilgisi, alanda uzmanlık, mesleki gelişime ayak uydurma, eğlenceli ders işleme, mesleği sevme, etkili sınıf
yönetimi, öğrenciye rehber olma, öğrenciyi tanıma, öğrenciye örnek olma, problem çözme, genel kültüre sahip
olma, düzgün konuşma. Kişisel özellikler: Öğrenmeye açık, sevecen, anlayışlı, farklı fikirlere saygılı, sabırlı, sağlam
karakterli, çağdaş, çalışkan, adil, coşkulu, güler yüzlü, bakımlı, sanat/bilim/teknoloji ile ilgili, vatansever, özverili.
İletişim becerileri: Etkili iletişim kurma, empati kurma, iyi bir dinleyici olma, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı olma.
Öğretmen adaylarının ideal öğretmende olması gereken mesleki donanım algılarında PFSEP sonrasında artış
olmasına rağmen, kişisel özellikler ve iletişim becerileri algılarında ise fazla bir değişim olmamıştır. Bu sonuçlar
PFSEP’nın öğretmen yetiştirmedeki niteliğinin, niceliğinin tartışılmasında dikkate alınmalıdır.
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Abstract
Until the 1997 – 1998 academic year, except for the faculties and colleges training teachers, the
implementation for pedagogical formation certificate programs were stopped and branch teachers were trained
through non-thesis master’s programs. As of 2010 – 2011 academic year, the implementation non-thesis master’s
programs were ended and pedagogical formation programs were put into effect once again. Considering the
need for training qualified teachers and their employment, this is still under debate by the people in the field.
Candidates, who graduated from different branches of four-year programs or are in their senior class and who met
the conditions set by Higher Education Council and branch definition for teaching by the Ministry of National
Education, take part in Pedagogical Formation Certificate Programs (PFCP) in order to be able to be teachers.
The ideal teacher perceptions of the candidates are of great significance with respect to performing teaching
profession. There are 171 participants in the study with a degree from 12 different undergraduate programs as
well as the senior students. This study sets out to seek their perceptions of an ideal teacher before and after the
PFCP. The perceptions of an ideal teacher pre and post PFCP have been obtained through open-ended interview
forms. A content analysis has been applied. In order to secure the reliability, the written opinion of candidate
teachers have been coded separately by two researchers. In calculating the reliability of the coding, the reliability
formulae recommended by Miles and Huberman (1984) has been employed. The reliability of the study has been
determined 83%. The findings have been listed under the themes of vocational qualification, personality traits
and communication skills. With the codes under each theme, there are increases and decreases in the frequency
of the codes related to pre and post PFCP perceptions of an ideal teacher of the candidate teachers. Pre and
post PFCP perceptions of an ideal teacher of the candidate teachers have been given through the vocational
qualification, personality traits and communication skills. The codes under the themes have been ordered by
the weighted opinions. Vocational Qualification: sound pedagogical formation knowledge, expertise in the field,
adapting to vocational development, having lessons in an entertaining manner, loving the profession, effective
class management, guiding the students, getting to know the students, being a role model, problem solving,
having a general culture, articulation. Personality Traits: open to learning, affectionate, understanding, respectful
to different opinions, patient, character-wise, contemporary, hardworking, fair, enthusiastic, smiling, wellgroomed, patriot, devoted. Communication Skills: maintaining effective communication, empathy, being a good
listener, being sensitive to the needs of students. Despite the increase in the post PFCP perceptions of vocational
qualifications an ideal teacher should have, there is no significant change in the perceptions of characteristic
traits and communication skills. These results should be taken into consideration in discussing the quality and
the quantity of PFCP in teacher training.
Keywords: Ideal teacher perception, pedagogical formation certificate program, teacher training

232

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

ID: 209
Sınıf Öğretmenleri ve Adaylarının Bireysel Farklılıklara Dayalı Öğretimi Tasarlama
ve Uygulama Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Burcu Gürkan1, Ahmet Doğanay2
1Yrd.Doç.Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, burcu.gurkan@hku.edu.tr
2Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi, adoganay@cu.edu.tr

Özet
Her öğrencinin biricik görülmesi ve öğrenciyi tanıma çabası öğrenci merkezli sistemlerin temel
vurgularındandır. Bir sınıftaki öğrencilerin seçilmiş tek yöntemle davranış kazanmalarını beklemek, genel olarak
karmaşık yapıdaki insanın doğasına aykırı bir taleptir. Öğretmenler aynı sınıf ortamında hızlı ve yavaş öğrenen,
muhakeme seviyesi diğerlerinden daha güçlü ya da zayıf olan, farklı alanlarda güçlü performans sergileyen
öğrencilerle karşılaşmaktadırlar. Öğretmenlerin öğrencilerini tanıması ve özelliklerini odağa alması, onların
öğrenme ihtiyaçlarını karşılama şansını artırmaktadır. Bir öğretim uygulaması, hedef kitlesi olan öğrencilerin
bilişsel, duyuşsal, toplumsal ve fizyolojik özelliklerini dikkate alabildiği ölçüde başarılıdır (Kuzgun ve Deryakulu,
2006, s.9). Farklılıklar öğretim, program, okul politikaları ve uygulamaları üzerinde önemli etkiye sahiptir (Slavin,
1996, s.112) ve sınıf ortamlarının zenginliğidir. Öğretimin bireysel farklılıklara dayalı olarak çeşitlendirilmesi
hem öğretmenlerden istenmekte hem de sahip olmaları beklenilen yeterliliklerden biri olarak görülmektedir. Bu
nedenle mesleki eğitim bağlamında öğretmenlerin konuyla ilgili sahip oldukları bilgileri ve öğretimi yapılandırma
çabaları üzerinde durulmalıdır. Bu doğrultuda araştırmanın problem cümlesini “Sınıf öğretmenleri ve öğretmen
adayları bireysel farklılıklara dayalı öğretimi tasarlama ve uygulamaya yönelik yeterlilik algıları nasıldır?” sorusu
oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ise sınıf öğretmenlerinin ve adaylarının bireysel farklılık kavramını nasıl
yapılandırdıklarını belirlemek, öğretimi tasarlama ve uygulamaya ilişkin yeterlilik algılarını nedenleriyle tespit
etmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre desenlemiştir. Araştırma grubu
2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Adana ve Gaziantep illerinde görev yapan sınıf öğretmenleri ve
aynı dönemde eğitim-öğretime devam eden sınıf öğretmeni adayları arasından ölçüt örnekleme göre seçilecektir.
Bu durumda çalışma grubunu en az 20 sınıf öğretmeni ve en az 20 öğretmen adayı oluşturacaktır. Araştırmada
veriler araştırmacılar tarafından “hazırbulunuşluk düzeyi, öğrenme hızı ve muhakeme seviyesi, öğrenme stili, farklı
zekâ alanları” kategorilerine göre hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracıyla toplanacaktır. Ayrıca
hazırlanan ders plan örnekleri ya da etkinlik belgeleri de analiz sürecine dâhil edilecektir. Elde edilen veriler
içerik analizi tekniğiyle ilgili kodlara ve temalara dönüştürülecektir. Ulaşılan kodlar ve temalar için güvenirlik
çalışması yapılarak raporlaştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Bireysel farklılıklar, öğretim tasarımı, yeterlilik algısı.
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Abstract
The basic emphasis of student-centered approaches is that every student is unique and that effort should be
made to know every student. Expecting students in a class to adopt behavioral gains through only one method
is unreasonable because of the inherent complexity of people. Teachers encounter various student profiles in the
classroom, including students of varying learning speeds, varying reasoning abilities, and varying strengths in
various domains. When teachers learn about their students and their characteristics, they are better able to meet
their learning needs. A teaching approach is successful if it targets the cognitive, affective, social and physiological
features of students (Kuzgun & Deryakulu, 2006, p.9). Individual differences can impose important effects on
teaching, program, school policies and school practices (Slavin, 1996, p.112), and they become more defined in
classroom environments. The variability in individual differences during the teaching process is expected from
teachers. Thus, it is important to examine teachers’ efforts to structure their professional knowledge and teaching
approaches. In this sense, the research question of this study is as follows: “What are competency perceptions of
classroom teachers and classroom teacher candidates in relation to designing and applying teaching programs based
on individual differences?” The aim of this study is to investigate how classroom teachers and classroom teacher
candidates accept individual differences, and to determine their perceptions of competency related to teaching
designing and application. The present study is a case study that uses quantitative research methods. The sample
is taken from a criterion sampling method of the classroom teachers currently working in Adana and Gaziantep
cities during fall term in the 2017-2018 education year and of the classroom teacher candidates who will be
attending college in the same fall term. In this sense, the study sample consisted of at least 20 classroom teachers
and 20 classroom teacher candidates. The study data was collected with semi-structured interviews that are
designed by the researchers and contain “readiness level, learning pace and reasoning level, learning style, different
intelligence domains” categories. Additionally, samples of teaching plans and activity plans will be included into
the analysis. The data will be transformed through content analysis technique into related codes and themes,
which will be reported after their reliability is assessed.
Keywords: Individual differences, instructional design, competency perception.
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Özet
Kaygı insanoğlunun olağan duygularından biridir. Gayet normal olmakla birlikte kaygıların ısrarlı
şekilde sürmesi ve günlük yaşamın içinde fazlaca yer alması kaygı bozukluğu rahatsızlığı yaratabilir. Böyle bir
durumun insanın günlük faaliyetlerini ve mesleğini olumsuz anlamda etkilemesi olasıdır. Kaygı kendini üç
şekilde göstermektedir. (1) Söylediklerimiz ve düşündüklerimiz: örneğin bir sorunu düşünmek veya endişeyi
dile getirmek. (2) Davranışlarımız: belirli durumlardan kaçınmak, rahatsız edici durumlara karşı uyanıklık. (3)
Fiziksel değişikliklerimiz: örneğin artan kalp ritmi veya hızlı nefes alma, yüzün aldığı ifade. Bu ve benzeri kaygı
durumları bizim seçimimiz değildir. Kendiliğinden oluşmaktadır. Ne var ki kaygı durumuna yaklaşımımız çıktıları
değiştirebilir. Örneğin mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin duyduğu mesleki kaygı nedeniyle daha sıkı çalışıp
başarısını arttırması veya strese girip başarısını düşürmesi, ortaya çıkması olası iki sonuçtur. Kaygıyı olumlu
yönde ya da olumsuz yönde sonuçlandırmak bizim seçimimizdir. Bu bağlamda, insan hayatını ve dolayısıyla
mesleki başarıyı etkileme gücüne sahip olan kaygı duygusunu öğretmenlik mesleği bakış açısıyla incelemek
önemli olabilir. Bu araştırmada kaygı duygusunu öğretmenlik mesleği boyutuyla incelemek adına, pedagojik
formasyon alan öğretmen adayları ile çalışılarak, öğretmenlik mesleğine karşı kaygı durumları incelenmeye
çalışılacaktır. Bu genel amaç kapsamında aşağıdaki üç alt amaç üzerinde durulacaktır:
1.

Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin kaygıları ne düzeydedir?
2. Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin kaygıları bölüme göre
farklılık göstermekte midir?
3. Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin kaygıları cinsiyete göre
farklılık göstermekte midir?
Çalışma Nicel paradigmaya dayalıdır. Tarama modeli tercih edilmiştir. İlişkisel tarama yapılmıştır. Öğretmen
adaylarının mesleki kaygılarını incelemek adına Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilen ‘Öğretmen
Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ)’ kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırma 2016-2017 Yaz
döneminde Balıkesir Üniversitesinde pedagojik formasyon alan 524 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma
sonuçlarına göre pedagojik formasyon alan öğretmen adayları genel olarak öğretmenlik mesleğine dair çok
az kaygı duymaktadır. Adaylar sadece atanma konusunda kısmen kaygı taşımaktadır. Öğretmen adaylarının
mesleki kaygıları bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Resim, Görsel sanatlar, Baskı,
İktisat, Uluslararası ticaret, Turizm, Ebelik, Müzik bölümlerinden öğretmen adayları Coğrafya ve Türk DiliEdebiyatı bölümündekilere göre daha az kaygılıdır. Ayrıca, pedagojik formasyon alan erkek ve kadın öğretmen
adaylarının kaygıları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğretmen adayları kadın öğretmen
adaylarına göre daha az kaygı duymaktadır. Araştırma sonunda pedagojik formasyon alan öğretmen adayları ile
eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin kaygıları incelenip, karşılaştırılabileceği; Pedagojik
formasyon alan öğretmen adaylarının neden mesleki kaygı taşımadıklarının incelenebileceği önerilerine
ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Mesleki Kaygı, Öğretmen Adayı, Pedagojik Formasyon
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Abstract
Anxiety is a common emotion for most human being. Despite of its generality, permanent anxiety and
its excessively existence in daily life might create anxiety disorders. It’s a possibility that, such circumstances
might affect a human’s daily life activities and his job. Anxiety shows itself in three forms: (1) What we say
and think: For example, thinking about a problem or expressing concerns. (2) Our behaviors: avoiding specific
circumstances, being awake about distracting situations. (3) Physical chances: for example, increasing heartbeat
or fast breathing, changes of expression on our face. These kind of anxiety situations are not our choice. These are
happening instinctively. But our approach about the anxiety situation might change the outcomes. For example,
professional anxiety of a new teacher might cause greater success in teachership by hard working or might cause
downfall by stress. Both of them are possible outcomes of this anxiety situation. Outcomes of anxiety, positive or
negative way, is our choice. In this regard, it may be important to research anxiety from teachership aspect which
affects human’s life and thereby professional success. The aim of this research is examining the teachership anxieties
of teacher candidates who take course of pedagogic formation afterwards. As part of this general aim, three sub goals
below, will be emphasized.
1.

What is the level of teachership anxieties of teacher candidates who take course of pedagogic formation
afterwards?
2. Does it show any significant difference about teachership anxieties, according to university department
of the teacher candidates who take course of pedagogic formation afterwards?
3. Does it show any significant difference about teachership anxieties, according to gender of the teacher
candidates who take course of pedagogic formation afterwards?
Research grounds on quantitative paradigm. Researchers opted Survey model and used relational screening
model on this study. Data collection was done with Cabı and Yalçınalp’s (2013) ‘Professional Anxiety Scale
for Teacher Candidates’ to examine the teacher candidates’ anxieties who take course of pedagogic formation
afterwards. Anxiety situations were examined, correlations related to gender and university departments were
emphasized via analysis of teacher candidates’ answers to the scale. Thus, researchers studied to reach results
and suggestions about the research. Research was performed on the date of 2016-2017 Summer period with 524
teacher candidates who are taking course of pedagogic formation at Balıkesir University. ‘Professional Anxiety
Scale for Teacher Candidates’ was used as a data collector. According to the results of the research, it is fixed
that, teacher candidates who take course of pedagogic formation, feel very little anxiety. Candidates feel partial
anxiety about being nominated. Teacher candidates’ professional anxieties differs significantly related to their
university department. Teacher candidates from Painting, Fine arts, Printing, Economics, International trade,
Tourism, Midwifery and Music, have less anxiety in comparison with teacher candidates from Geography and
Turkish philology. Also, it is fixed that, professional anxieties differ significantly according to the gender. Male
teacher candidates have less anxiety in comparison with female teacher candidates. Finally, it is suggested that,
it may be good to make a comparative research about professional anxieties, between teacher candidates from
faculty of education and teacher candidates who take course of educational formation afterwards. And also, it
may be good to investigate the reasons that, why teacher candidates who take pedagogic formation don’t have
professional anxieties.
Keywords: Teachership Anxiety, Teacher Candidate, Pedagogic Formation
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Özet
Eğitimde kalitenin arttırılması için gerekli olan koşullardan birisi öğretmenlerin nitelikli yetiştirilmesi
ve nitelikli seçilmesidir. Türkiye hem öğretmen yetiştirme ve seçimi konusunda önemli bir birikime sahiptir.
Öğretmenlerin sınavla atanması ülkemizde daha önceleri de uygulanmakla birlikte, günümüzdeki süreç 1999
yılında Devlet Memurluk Sınavı (DMS) adıyla başlayan kamuya personel alımı için yapılan bir sınavla başlamıştır.
Bu tür uygulamalar birçok Avrupa ülkesinde ve ABD’nin bazı eyaletlerinde farklı şekillerde yapılmaya devam
etmektedir. KPSS 2013 yılına kadar “Genel Kültür”, “Genel Yetenek” ve “Eğitim Bilimleri” bölümlerinden
oluşmaktaydı. Daha sonra ek olarak öğretmenlerin alan bilgilerinin de ölçülmesi amacı ile “Alan Bilgisi” bölümü
de sınava ilave edilmiştir. 3 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle öğretmen alımlarında
mülakat sınavının uygulanacağı kararı alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen atamalarında uygulanmakta
olan mülakat sınavının öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Nitel bir çalışma olan
bu araştırmada durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni benimsenmiştir. Çalışma grubu
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiştir.
Veriler mülakat sınavına giren 12 atanan ve 10 atamayan olmak üzere toplam 22 öğretmenden görüşme yoluyla
toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmada
Miles ve Huberman’in (2015) uzlaşma yüzdesi formülü uygulanarak güvenirlik % 88 olarak hesaplanmıştır.
Araştırma sonunda, görüşü alınan katılımcıların görüşleri çerçevesinde mülakat sınavının gerekli olmadığı, sınav
içeriğinin yetersiz olduğu, uygulama biçiminin doğru olmadığı ve sınavın amaca hizmet etmediği belirlenmiştir.
Araştırma sonunda katılımcıların genel olarak sınava ilişkin kanılarının “olumsuz” olduğu saptanmıştır. Katılımcı
görüşlerine göre sınavın uygulanış biçimine ve değerlendirme kriterlerine ilişkin bazı değişikliklerin yapılması
gerekliliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazın incelendiğinde öğretmen atama sürecine ilişkin olarak
KPSS’nin değerlendirilmesine yönelik nicel çalışma sonuçlarına rastlanmıştır. Ulaşılan sonuçlar alanyazındaki
KPSS’ye yönelik araştırma sonuçlarıyla önemli benzerlikler göstermektedir. Yapılan araştırmalar araştırmalarında
öğretmen adayların görüşlerine göre, KPSS’ nin öğretmenlik mesleğinin temel niteliklerine sahip adayları
seçmekte yetersiz kaldığını saptamışlardır (Taşan ve Bektaş, 2016; Elçiçek ve Kılıç, 2012). Benzer olarak Şahin
ve Arcagök (2010) tarafından yapılan çalışmada KPSS’nin öğretmen niteliğini ölçmeyen gereksiz bir sınav
olduğunu algıladıklarını, Karataş ve Güleş (2012) ise araştırmalarında öğretmen adayları tarafından, KPSS’yi
sadece bilişsel becerileri ölçen bir sınav olarak değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Atav ve Sönmez (2013)
araştırmalarında KPSS içeriğinin öğretmen eğimi içeriğine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Karaca (2011)
tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen adaylarının genel olarak KPSS hakkında olumsuz tutuma sahip
oldukları belirlenmiştir. Diğer yandan ÖABT’ye yönelik araştırmalarda farklı alanlardaki öğretmen adaylarına
göre değerlendirme sonuçlarına ulaşılmıştır. Şahin ve Demir (2016), Türkçe öğretmeni adayları ÖABT’yi
olumsuz olarak değerlendirirlerken, Şimşek ve Akgün (2014) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ÖABT’yi
olumlu buldukları sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma sonuçlara dayalı olarak öğretmen yeterlikleri ölçmede
sadece çoktan seçmeli sınavların yeterli olmadığı gerekçesiyle mülakat sınavlarının yapılması gerekmektedir.
Ancak bu sınavın amacına hizmet edecek biçimde içeriğinin ve yapılış biçiminin yeniden düzenlenmeli, sınav
daha adaletli ve objektif yapılmalıdır. Buna ek olarak değerlendirme sürecinde KPSS puanının belli oranda
ölçüt olarak kullanılmalı ve değerlendirme kriterleri belli standartlara kavuşturulmalıdır. Temelde öğretmen
yetiştirme kaynaklarının olması gerektiği biçiminde düzenlenmesi hem atama öncesi yığılmaları önceleyecek
hem de öğretmen niteliğini doğrudan arttıracaktır. Bu anlamda öğretmen yetiştirmenin tek ve tartışmasız
kaynağı eğitim fakülteleri olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle eğitim fakültelerinde eş değeri olan bölümlere
pedagojik formasyon kursları kapatılmalıdır. Diğer yandan araştırma farklı gruplarla ve araştırma yöntemleriyle
yenilenebilir. Ortaya çıkan sonuçlar bu araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Bu çalışmadan farklı olarak
sınav yapan komisyon görevlilerinin görüşleri çerçevesinde mülakat sınavının değerlendirilmesine yönelik bir
araştırma tasarlanabilir. Sınava giren ve sınavı yapanların görüşleri arasındaki farklılık ortaya konabilir.
Anahtar kelimeler: Mülakat sınavı, öğretmen görüşleri, öğretmen adayı görüşleri
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Abstract
A prerequisite of increasing quality in education is selecting and training qualified teachers. Turkey has
remarkable experience in both. While the practice of teacher appointment by exams dates far back in the past in
our country, the more recent process started by the recruitment of personnel for community work by the Civil
Service Selection Exam (CSSE) in 1999. Variations of such procedures are followed in many European countries
and in some states of USA. Civil Service Selection Exam (KPSS in Turkish) had been comprised of the following
sections until 2013: ‘General Knowledge’, ‘General Ability’, and ‘Educational Sciences’. Later, the ‘field knowledge’
section was added for the purpose of testing candidates’ knowledge in their own subject-field. The new regulation
pertaining to including interviews to the teacher recruitment process was published on the official gazzette dated
3 August 2016. The present study intends to evaluate the interview exam conducted in teacher appointments
as perceived by teacher candidates. It is a qualitative study. Among the case study designs, it adopts the holistic
single-case design. The study group was selected by means of purposive sampling, namely criterion sampling and
convenience sampling. The data was collected through interviews with 22 teachers, 12 appointed and 10 waiting
for appointment. In the data analysis, descriptive analysis and content analysis techniques were used together.
The reliability coefficient was calculated as 88% by means of Miles and Huberman’s (2015) consistency formula.
The main findings of the study showed that the respondents found the exam unnecessary, the exam ineffective,
and the administration of it unreliable. That is, in their perception, the exam does not serve its purpose. The
findings revealed that overall the participants have negative opinions about the exam. They expressed that
some changes are necessary as to the administration of the exam and the evaluation criteria. An analysis of
the related literature shows that there is no qualitative study focusing on the evaluation of KPSS in relation
with the teacher appointment process. The findings obtained are remarkably in concordance with those of the
existing studies about KPSS. Teacher candidates who participated in these studies expressed that KPSS fails to
select the teacher candidates who possess basic qualities of the teaching profession (Taşan and Bektaş, 2016;
Elçiçek and Kılıç, 2012). Similarly, the study carried out by Şahin and Arcagök (2010) revealed that participants
perceived KPSS as a redundant exam which does not measure teaching abilities, and that carried out by Karataş
and Güleş (2012) showed that teacher candidates regarded KPSS only as an exam measuring cognitive skills.
Atav and Sönmez’s (2013) study also demonstrated that the content of KPSS is not suitable for the content of
teacher training. Karaca (2011), similarly, found that teacher candidates had generally low opinion of KPSS. On
the other hand, research pertaining to ÖABT (Field Test for Teacher Candidates) revealed evaluation results
according to different categories of teachers. Şahin and Demir (2016) found that Turkish teacher candidates rate
ÖABT negatively, while Şimşek and Akgün (2014) found that social sciences teacher candidates do so positively.
In the light of the research findings, it seemed that multiple-choice tests did not suffice to measure teaching
competencies and interview exams to this end were required. Nevertheless, the content and administration of
the exam should be modified so that it could serve its purpose, and test more fairly and objectively. Furthermore,
KPSS score should be taken into account within a particular proportion in the evaluation process and evaluation
criteria should meet certain standards. Basically, regulating teacher training sources ideally is crucial both to
prevent accumulation of teacher candidates who expect to be appointed and to increase teacher competencies.
At this point, faculties of teaching should be accepted as the sole and unquestionable source of teacher training.
Therefore, pedagogical formation courses offered in departments that are regarded equal to educational faculties
should be abolished. On the other hand, the study could be replicated with different study groups and research
methodologies, and the findings could be studied in comparison with those of the present study. The study could
be extended by involving the responses of the members of the interview commission on the effectiveness of the
interview exam. That is, the differences between the perceptions of those who take the interview exam and who
administer it can be compared.
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Özet
Öğretim programlarının en önemli öğelerinden biri olan ölçme ve değerlendirme sürecinin etkili bir şekilde
yürütülmesi önemli bir durumdur. Bu nedenle, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeterliklerinin üst
düzey olması beklenmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin yeterliklerinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde
önemli bir basamak olan hizmet öncesi eğitimlerinin ve bu süreçte aldıkları ölçme ve değerlendirme dersinin
etkililiği önem kazanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme dersi, genellikle, eğitim fakültelerinde yer alan tüm
bölümlerde benzer içerik ve uygulamalarla yürütülmektedir. Ancak, her bölümün farklı nitelikleri ve farklı
öğretim yaklaşımları olabildiğinden, bu dersin tüm bölümlerde benzer bir şekilde işlenmesinde sorunlar
oluşabilmektedir. Örneğin, sözel bölümlerde öğrenim gören öğretmen adayları, matematiksel işlem ve analizlerde
zorlanabilmektedirler. Ölçme ve değerlendirme dersine yönelik uygulamalar, daha çok çoktan seçmeli test ve
madde analizi doğrultusunda yapılmaktadır. Ancak, bazı bölümlerde çoktan seçmeli testle değerlendirmenin
yeterli veya mümkün olmadığı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların yer aldığı bölümlerden biri de
İngilizce öğretmenliği bölümüdür. İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören adaylar derste, matematiksel
bilgi eksikliği, matematik kaygısı nedeniyle zorlandıklarını dile getirmektedirler. Yine, özellikle konuşma ve
yazma becerilerinin değerlendirilmesinde farklı değerlendirme araçları kullanmaktadırlar. Bu doğrultuda,
İngilizce öğretmenliği bölümünde yürütülen ölçme değerlendirme dersinde çeşitli değişiklikler yapılarak
dersin etkili hale getirilmesinde, matematiksel işlemlerde teknolojiden yararlanmanın ve İngilizce öğretimiyle
bütünleştirmenin bir çözüm olabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın amacı, alanla ilişkilendirilmiş ve teknoloji
destekli ölçme ve değerlendirme dersine yönelik öğrencilerin görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda,
nitel araştırma yöntemleri kapsamında durum çalışması deseni göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmanın
katılımcılarının belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemleri kapsamında yer alan ölçüt örnekleme göz
önünde bulundurulmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde göz önünde bulundurulan ölçütler, araştırmacının
2016-2017 bahar yarıyılında İngilizce öğretmenliği bölümünde yürütmekte olduğu alanla ilişkilendirilmiş
ve teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme dersine katılmış olma ve görüşmeye gönüllü olarak katılmadır.
Araştırmada, süregelen öğretim süreçlerinden farklı olarak çalışma grubunda yer alan öğrencilere istatistiksel
işlemler kapsamında Excel ile hesaplama yapmaya ve ölçme ve değerlendirme etkinliklerine yönelik İngilizce
öğretimi alanıyla ilişkilendirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanmasında,
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve on bir sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin analizi doğrultusunda, içerik analizi kapsamında yer alan tümevarımsal
yaklaşım göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları doğrultusunda, uzman
incelemesi yaklaşımı kapsamında, bir araştırmacı tarafından belirlenen kodlar ve temalar, diğer araştırmacı
tarafından incelenerek yapılan tartışmalar doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmanın bulguları
kapsamında, dersin kazandırdığı bilgi ve beceriler, dersin beklentileri karşılama durumu, dersin mesleki
yaşama katkısı, derste işlenen konular, derste önemli görülen konular, derste zorlanılan konular, derste yapılan
uygulamalar, derste yaşanan sorunlar, dersin değerlendirilmesi, derste yer verilen Excel uygulamaları, dersin
İngilizce öğretimi alanıyla ilişkilendirilmesi, dersi daha iyi hale getirmek için öneriler temaları oluşturulmuştur.
Araştırma verilerinin analizi doğrultusunda, yapılan uygulamaya yönelik öğrenci görüşlerinin genel anlamda
olumlu olduğu ve uygulamanın etkili bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucu doğrultusunda, ölçme
ve değerlendirme dersini geliştirme ve iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Ölçme ve değerlendirme dersi, istatistiksel hesaplamalarda teknoloji desteği, alanla
ilişkilendirilmiş ölçme ve değerlendirme, öğrenci görüşleri
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Abstract
It is important that the measurement and evaluation process, one of the most important elements of the
curriculum, is carried out effectively. For this reason, teachers are expected to have a high level of competency
in measuring and evaluating. In this context, the effectiveness of the pre-service training and the measurement
and evaluation course that is an important step in the formation and development of the teachers’ competencies
gains importance. Measurement and evaluation courses are usually conducted with similar content and practices
in all departments of education faculties. However, since each department can have different qualities and
different teaching approaches, problems can arise in the way that this course is processed in a similar way in
all departments. For example, preservice teacher studying in verbal fields may have difficulty in mathematical
operations and analysis. The practices for measurement and evaluation course are mostly done in the direction of
multiple choice test and item analysis. However, in some departments, it may occur that multiple-choice tests are
not enough or not possible. One of the departments where these problems are involved is the English Language
Teaching department. Preservice teachers studying in the Department of English Language Teaching are
expressing difficulties due to mathematical anxiety and lack of mathematical knowledge. They also use different
evaluation tools, especially in the evaluation of speaking and writing skills. In this context, it is thought that the
course will be made effective by making various changes in the measurement and evaluation course conducted
in the English language teaching department, using technology in mathematical operations and integrating with
English teaching. The aim of the research is to examine the views of the students on field-related and technology
aided measurement and evaluation course. For this purpose, the case study was taken into consideration within
the scope of qualitative research methods. In determining the participants of the study, the criteria sampling
included in purposeful sampling methods was considered. The criteria considered in the selection of participants
were associated with the field the researcher was conducting in the 2016-2017 spring term at the Department
of English Teaching, and they are having attended the technology-aided measurement and evaluation course
and participating in the interview voluntarily. In the study, differently from the ongoing educational processes,
practices towards associating with the English teaching field for making calculations with Excel and measurement
and evaluation activities were performed within the scope of statistical operations for the students in the study
group. A semi-structured interview form, composed of eleven questions, developed by the researchers, was used
in the collection of data in the study. In terms of the analysis of the data obtained in the research, the inductive
approach included in the content analysis was taken into consideration. The codes and themes determined by a
researcher within the scope of the peer examination approach have been examined by the other researcher in the
direction of the validity and reliability studies of the research and the regulations have been made in accordance
with the discussions made. Within the scope of the study findings, recommendation themes as knowledge and
skills provided by the course, the status of meeting the expectations of the course, contribution of the course
to the occupational life, subjects taught in the course, subjects regarded as important in the course, subjects in
which difficulties are experienced in the course, practices carried out in the course, problems experienced in the
course, evaluation of the course, Excel applications included in the course, associating the course with the English
teaching field were created to make the course better. In the direction of the analysis of the research data, it is
reached that the students’ views about the practices made in general are positive and the practices are effective.
In the end of the research, suggestions have been made to improve and improve the measurement and evaluation
course.
Keywords: Measurement and evaluation course, technology support in statistical calculations, field-related
measurement and evaluation, students’ views
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Özet
Konu merkezli modellerle geliştirilmiş öğretim programların uygulanması öğrencilere ihtiyaç duyduğu
bilgiden çok daha fazlasını yüklemektedir. Bu durum mevcut öğretim programlarının uygulama öncesi öğretmenler
tarafından incelenip düzenlenmesini gerektirmektedir. McTighe ve Wiggins tarafından 1998 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde geliştirilmiş olan TYA yaklaşımı bu soruna çözüm sunan, öğrencilere kalıcı anlamanın kapılarını
aralayan, anlama üzerine odaklı öğretim programı haritalandırma sistemidir (McTighe & Wiggins, 2004; Wiggins
& McTighe, 1998; 2005). Bu araştırmada Tasarım Yolu ile Anlama yaklaşımına (TYA) göre ortaöğretim matematik
programının düzenlenmesinin ve uygulanmasının, öğrenci başarısına ve öğretmenlerin mesleki gelişimine etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma sorusu matematik öğretim programının TYA yaklaşımına göre
düzenlenmesinin ve uygulanmasının öğretmenlerin mesleki gelişimine katkısı nedir? ve öğrencilerin akademik
başarısına etkisi nedir? olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma eylem araştırması
niteliğindedir. Eylem araştırması farklı şekillerde tanımlanabilir ama genellikle ortaklaşa, iş birlikli, öz-yansıtıcı,
eleştirel ve sorgulayıcı katılımcılar tarafından yapılan ve uygulamayı iyileştirmek için uygulamanın anlaşılması
amacını taşıyan sistematik araştırma olarak belirtilebilir (Nowlan, 2011). Araştırmanın çalışma grubu, Gaziantep
İli Şehitkamil ilçesine bağlı özel bir lisenin program geliştirme uzmanı, üç idarecisi, matematik bölüm başkanı ve
sekiz matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak TYA Çalışmalarına İlişkin
Öğretmen Görüşme Formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış nitelikteki görüşme formu Matematik Öğretim
Programlarının TYA yaklaşımına düzenlenme sürecinin öğretmenlerin mesleki gelişimi ile programın uygulanma
verimliliğine etkisi ve TYA yaklaşımına göre düzenlenen bu programın uygulamasının öğrencilerin matematik
başarılarına etkisine ilişkin açık uçlu dört sorudan oluşmaktadır. Görüşme formunun geçerlik güvenirlik
çalışmaları kapsamında program geliştirme alanında üç, Türk Dili alanında bir uzmandan görüş alınmıştır. Geri
bildirimler neticesinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler
betimsel olarak analiz edilmiştir. TYA çalışmalarının öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayan boyutlarına
ilişkin verilerde ayrıca içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerine göre, matematik
öğretim programının TYA yaklaşımına göre düzenlenmesinin öğrencilerin akademik başarısını olumlu yönde
etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan diğer araştırmalarda da derslerin TYA yaklaşımına göre düzenlemesinin ve
uygulanmasının öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde etkisi olduğuna ilişkin bulgulara rastlanmıştır
(Marzano, Pickering, & Pollock, 2001; Noble, 2011; Yurtseven, Doğan & Altun, 2013). Öğretmen görüşmelerinden
elde edilen bulgular, matematik öğretim programının TYA yaklaşımına göre düzenlemesi ve uygulanması sürecinin
öğretmenlerin mesleki gelişimine bazı boyutlarda olumlu yönde katkısı olduğunu göstermektedir. Bu boyutlar
öğretmeni araştırmaya sevk etmesi, öğrenci merkezli öğretim, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma, çeşitli
materyal kullanımı, bilginin yapılandırılması, mesleki bilgi ve becerileri güncelleme, öğretme-öğrenme süreçlerinin
planlanması ve sürecin verimliliğinin sağlanması, derse hazırlıklı girme, ölçme-değerlendirme uygulamaları,
etkileşimli öğrenme ortamı oluşturma, zümre içerisinde işbirlikli çalışma ve öğrencinin nasıl öğrendiğinin farkına
varma olarak belirlenmiştir. Alan yazındaki diğer çalışmalarda da zümre içindeki işbirlikli çalışmaların, materyal
geliştirme çalışmalarının, alternatif ölçme-değerlendirme araçları geliştirmenin, farklı öğretme yöntem teknikleri
kullanmanın öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını göstermektedir (Garet ve diğerleri 2001, Kuter 2016,
Özdemir 2013, Kelting-Gibson 2003, Kıncal ve Beypınar 2015). Bu araştırmada TYA yaklaşımına göre matematik
öğretim programının düzenlenmesinin ve uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarına ve öğretmenlerin
mesleki gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir. Farklı araştırmalarda TYA yaklaşımına göre diğer
disiplinlerin öğretim programlarının düzenlenmesinin, bu disiplinlerde öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve
bu uygulamaların eğitim-öğretim süreçlerine etkisi ilişkin araştırmalar yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Tasarım yolu ile anlama yaklaşımı, ortaöğretim matematik programı, mesleki gelişim,
akademik başarı
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Abstract
The implementation of the curricula developed through topic-based models load information on
students more than needed, which necessitates the organization of current curricula by teachers prior to the
implementation. Understanding by Design (UbD), which was developed by McTighe and Wiggins in 1998 in
the United States of America is a curricula mapping system which offers a solution to this problem, enables
permanent understanding and is based on understanding (McTighe & Wiggins, 2004; Wiggins & McTighe, 1998;
2005). In this research, it is aimed to examine the effect of the organization and implementation of the secondary
school mathematics curriculum on student achievement and professional development of teachers through UbD
approach. In this respect, the research question is what the contribution of organization and of implementation
of Algebra curricula through UbD approach to teachers’ professional development and students’ academic
achievement is? The research is an action research. Action research could be defined in various ways yet could be
stated as a systematic research having the aim of understanding the implementation to improve it and conducted
by cooperative, self-reflective, critical and interrogative participants (Nowlan, 2011). The study group of the
research is made up of the school’s curriculum development specialist, three administrators, head of the Algebra
Department and eight Algebra teacher at the same school. Teacher Interview Form for UbD studies was used as
data collection tool in the research. The Semi-structured interview form consists of four open-ended questions
was made in order to establish the impact of the organization process of Algebra curricula through the UbD
approach upon teachers’ professional development and the implementation effectiveness of the program as well
as on students’ achievement in Algebra after the implementation of the program. Within the scope of the validity
and reliability of the interview form, three expert opinions were obtained in the field of program development
and one in the field of Turkish language. The feedback was applied after the necessary adjustments were made.
The data obtained from interviews were analyzed descriptively. Content analysis has also been applied to data
on the dimensions of UbD studies that contribute to the professional development of teachers. As a result of the
research, according to the opinions of the teachers, it has been determined that the arrangement of the Algebra
curricula through UbD approach affects the academic success of the students positively. In other researches, it
has been found that the arrangement and implementation of the courses through UbD approach has a positive
effect on the academic achievement of the students(Marzano, Pickering, & Pollock, 2001; Noble, 2011; Yurtseven,
Doğan & Altun, 2013). The findings acquired from the teacher interviews, the organization and implementation
of the Algebra curricula through the UbD approach contributes to teachers’ professional development in
several aspects. These dimensions are to encourage teachers to research, student-centered teaching, usage of
different methods and techniques, usage of various materials, structuring knowledge, updating their professional
knowledge and skills, planning teaching-learning processes and ensuring the productivity of the process, having
the lessons well-planned, measurement and evaluation practices, interactive learning environment, cooperative
activities in the department and becoming aware of how students learn. It is determined that cooperative work
in a department, material development activities, alternative measurement-evaluation tools, usage of various
learning and teaching methods and techniques add to teachers’ professional development (Garet et al., 2001, Kuter
2016, Özdemir 2013, Kelting-Gibson 2003, Kıncal and Beypınar, 2015). It is determined in this research that the
organization and implementation of the Algebra curricula through the UbD approach has a positive contribution
to students’ academic achievement and teachers’ professional development. Various studies could be conducted
concerning the organization of the curricula of different disciplines through the UbD approach, its impact on
students’ academic success and teaching-learning processes.
Keywords: Understanding by design approach, high school algebra curricula, professional development,
academic achievement
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Özet
Çağdaş bilginin kaynağına açılmayı simgeleyen yabancı dil, çağdaşlaşma ve uygarlaşma atılımlarının
temelini oluşturur. Yabancı dil olarak İngilizce bir dünya dili haline gelmiştir. İlkokuldan yükseköğrenime
kadar İngilizce öğrenimi yer almaktadır. Çünkü ülkemizdeki gençler, üniversitelerden mezun olduktan sonra
nitelikli bir mesleğe sahip olmak istediklerinde karşılarına en az bir yabancı dil- İngilizce ortak konuşulan dil
olduğu için- bilme zorunluluğu çıkmaktadır. Ancak ülkemizde İngilizce öğreniminde ve öğretiminde yıllardır
sorunlar yaşanmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu üniversiteye başlamalarına hatta üniversiteden mezun
olmalarına rağmen İngilizceyi etkili bir şekilde kullanamamaktadırlar. İngilizce eğitiminde sorun yaşanmasının
birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden en önemlisi olan ‘‘bir davranışa neden olan ve o davranışın yönünü
belirleyen içsel güç’’ olan motivasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Motivasyon kavramı özellikle yabancı
dili öğrenmeye başlarken çok önemlidir. Motivasyon, başlangıçta öğrenen için gerekli olan güç ve enerjiyi
sağlar ve motivasyonsuz hiçbir öğrenme süreci beklenen hedefe ulaşamaz. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin
hazırlık sınıfları düzeyinde İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını
yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçek, beşli
likert tipi bir ölçek olarak geliştirilmiştir. Öncelikle taslak bir ölçek oluşturulmuştur. Bunun için önce literatür
taranmıştır. Maddelerin uygunluğunu sağlamak amacıyla madde uygunluk testi yapılmıştır. Maddelerde gerekli
düzeltmeler yapılmıştır. Taslak form, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulu İngilizce hazırlık
sınıflarında öğrenim görmekte olan 129, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulu İngilizce
hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan 90 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler SPSS 17 programına girilerek
Açımlayıcı faktör Analizi ve Lisrel 8.80 programı ile Doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizi’ne 36 madde ile başlanmıştır. Daha sonra Doğrulayıcı faktör analizi, modelin yeterliliğini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Bunun için çeşitli uyum indeksleri uygulanmıştır. AFA ve DFA sonucunda dört faktörlü
bir motivasyon ölçeği elde edilmiştir. Kurulan modelde yer alan boyutların güvenilirliklerini incelemek amacıyla
Cronbach alfa değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa
değerleri 0.52 ile 0.62 arasında değişmektedir. Ölçekte yer alan maddelerin kişileri ne derece ayırt ettiğini
incelemek amacıyla, (i) düzeltilmiş madde toplam korelasyonları hesaplanmış ve (ii) üst %27 ile alt %27 grupların
madde ortalama puanları arasındaki farkların anlamlılığı için t-testi yapılmıştır. Maddelerin düzeltilmiş maddetoplam korelasyonu değerleri 0.65 ile 0.21 arasında değişmektedir. Üst %27 ile alt %27’lik grubun puanları
arasında yapılan t testi sonuçları tüm maddeler ve alt ölçek toplam puanları için anlamlı bir farklılık olduğunu
göstermektedir. Ölçeğin toplam puanı ile faktör puanları arasındaki korelasyonlar 0.86 ile 0.61; faktör puanları
arasındaki korelasyonlar 0.25 ile 0.60 arasında değişmektedir. Nihai ölçekte Beğeni, İstek, Kariyer ve Yetenek
faktörleri adı altında toplam 15 madde yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: İngilizce öğrenme, motivasyon, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi.
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Abstract
Foreign language that symbolises reaching modern information underlies progress in modernisation and
civilisation. English as a foreign language has become a world language. Learning English takes an important
place from primary education to higher education. Since young people ask for a quality occupation, they are
asked whether they know a foreign language- especially English because it is the common spoken languageor not. So, they have to know at least a foreign language. However, there have been problems in learning and
teaching English in Turkey for a long time. The main problem is that majority of students cannot speak or write
English even though they learn it for a long time. There have been many reasons of having these problems. One
of the main reasons is lack of students’ motivation. Motivation is the energising power that causes and directs
a behaviour. The concept of motivation is the most crucial effect in learning a foreign language. Motivation
provides the learner power and energy to learn a foreign language and learning process cannot reach its aim
without motivation. The study aims at determining the validity and reliability of a motivation scale on learning
English conducted at the level of preparatory classes of universities. Motivation has an important effect on
learning. Therefore, a scale of motivation towards learning English has been developed. The 36 items are scored
on a five point Likert scale. At first, a pilot scale was developed. Therefore, literature research has been done. The
consistency of the items were tested by the specialists of foreign language and educational sciences. After that,
necessary corrections have been made. Then, the pilot scale was conducted to 129 preparatory students in Dokuz
Eylül University and 90 preaparatory students in Muğla Sıtkı Koçman University. Exploratory Factor Analysis
was performed through SPSS 17 and Confirmatory Factor Analysis was performed Lisrel 8.80. 36 items were
analysed at the beginning. Then, Confirmatory Factor Analysis was performed to determine the efficiency of
the model. Various adaptation index were applied. As a result of factor analysis, the scale included four factors.
Cronbach alpha values calculated for the 4 factors of the scale vary between 0.62 and 0.52. (i)The corrected itemtotal correlations and (ii) the significance of differences between mean scores of upper 27% and lover 27% were
calculated. The corrected item-total correlations of MS vary between 0.66 and 0.21. For each factor and each item,
the differences between mean scores of upper 27% and lover 27% groups are significant (p < .01). Total- factor
and vary between 0.86 and 0.61, factor correlations ranged from 0.25 to 0.60. The final scale consists four factors
named Admiration, Eagerness, Career and Ability. The factors include 15 items.
Keywords: Learning English, motivation, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis.
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Özet
Tutumlar insanların insanlara, nesne, olay, olgu ve olaylara karşı geliştirdikleri duygusal yönelimlerdir.
İnsanların geliştirdikleri tutumlar, yaşam boyu sürecek yönelimleri de ortaya çıkaracak belirleyicilerdir. Yaşam
boyu bizimle birlikte yönelişimizi belirleyicileri olan tutumlar, yaşam boyu başarı ve başarısızlıklarımızın da
nedenleridir. Yapılan araştırmalarda etkin öğretmen özellikleri ile öğrencilerin tutum, öğrenme ve başarıları
arasında ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin sevdikleri öğretmenlerin dersine daha çok çalıştıkları ve başarılı
oldukları yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin, öğretmenleri tarafından kabul edilmesi,
sevilmesi önemli psikolojik ihtiyaçtır. Eleştirilmek, beğenilmemek, öğrencileri korkutur ve duygusal olarak
başarısızlığa iter. Öğretmenlerin; otoriter tutumları, bilgi yetersizliği, öğrencilere ve mesleğine karşı ilgisizliği,
öğrencileri tanımadan öğretim yapmaları, derse hazır olmamaları vb. sebepler öğrencilerin başarısızlık sebepleri
arasında yer almaktadır. Bu araştırmada, ortaokul ve lise öğrencilerinin çeşitli değişkenlere göre öğretmenlerine
yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
1. Öğrencilerin sınıf düzeyine göre öğretmene yönelik tutumlarında anlamlı farklılık var mıdır?
2. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre öğretmene yönelik tutumlarında anlamlı farklılık var mıdır?
3. Öğrencilerinin karne notları ile öğretmene yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Genel tarama modeline dayalı olarak yürütülen bu araştırma betimsel türde bir çalışmadır. Araştırmada
ortaokul ve lise öğrencilerinin bazı değişkenlere göre öğretmenlerine yönelik tutumları ve tutum başarı arasındaki
ilişki betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan yedi
ildeki ortaokul ve lise öğrencilerinden rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 342 öğrenci oluşturmaktadır. Bu
araştırmada, Gelişli ve Beisenbayeva (2016) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Öğretmene Yönelik Tutum
Ölçeği (ÖÖYTÖ)” veri toplama aracıyla kullanılmıştır. Bu ölçek dört alt boyuttan oluşmakta, ve ölçeğin cronbach
alfa güvenirlik katsayısı . 0,886’dir. Araştırmada öğrencilerin öğretmene yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla
frekans ve yüzde ve aritmetik ortalamadan yararlanılmış, değişkenler açısından öğrencilerin görüşleri arasında
farklılıkları belirlemek amacıyla karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Ayrıca tutum ve başarı arasındaki ilişki
korelasyon analizi ile belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar incelendiğinde öğretmene yönelik
tutum puanlarının çoğunlukla katılıyorum düzeyinin üzerinde olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen
verilere göre öğrencilerin öğretmene yönelik tutumlarının öğrencilerin cinsiyetlerine göre ölçeğin toplam
puanlarına göre değişmediği gözlenmiştir. Öğrencilerin öğretmene yönelik tutumları ile başarıları arasında
olumlu yönde düşük bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Tutum, öğretmene yönelik tutum, öğrenci tutumları, başarı
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Abstract
Attitude can be defined as positive or negative behaviors developed by a person in relation to an object, a
concept or a state. Attitudes are gained through direct experience with the object, reinforcement, imitation and
social learning. Many of the attitudes are acquired from other people. For instance, families, teachers, friends and
other living things affect the formation of attitudes.
The current study reports in thıs research ıt ıs reported, a correlation between effective teacher qualifications
and students’ attitudes, learning and achievement. It has also been reported in the literature that students loving
their teachers invest more efforts for their classes and become more successful. For students, being accepted
and loved by their teachers is a very important psychological need. Being criticized and not being liked make
students scared and unsuccessful. Teachers’ authoritarian attitudes, lack of information, indifference to their
profession and students, giving instruction without caring about knowing their students, unpreparedness for
their classes are other reasons behind students’ failure. The aim of the current study is to determine the students’
attitudes towards their teachers depending on some variables and the relationship between their attitudes and
achievements. To this end, answers to the following questions were sought:
1. Do the students’ attitudes towards their teachers vary significantly depending on their grades?
2. Do the students’ attitudes towards their teachers vary significantly depending on their gender?
3. Is there a significant correlation between students’ achievement and attitudes towards their teachers?
The current study conducted according to general survey model employed the descriptive method. The
subjects were 342 students from the secondary school eighth grade and high school students attending a state
school in the seven city of different region of Turkey. High school students of state schools from seven cities. In
the study, in order to determine the students’ attitudes towards their teachers, “The Scale of Students’ Attitudes
towards the Teacher (ÖÖYTÖ)” developed by Gelişli & Beisenbayeva (2016) and which validity and reliability
studies were conducted before, was used as a data collection instrument. The scale is in the form of five-point
Likert-type including 25 items. ÖÖYTÖ has four sub-dimensions. In order to determine the attitudes of the
students towards the teachers in the research, frequency, percentage and arithmetic mean were used. Comparison
tests were used to determine the differences between the opinions of the students in terms of variables. The
correlation between students’ attitudes towards teachers and their achievement was tested by correlation test.
When the scores of the students from the scale were examined, it was seen that the attitude scores towards the
teacher were mostly above the agreeing level. The results obtained from the research based on the total scores
showed that the attitudes of the students towards their teachers did not change according to their gender. There
was a low level of relationship between student achievement and attitudes towards teacher.
Keywords: Attitudes, attitudes towards teachers, student attitudes, achievement
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Özet
Yabancı dil edinimi, çocuğun içinde yaşadığı toplum, kültürel ögeler, eğitim sistemi gibi pek çok farklı
değişkenden etkilenmektedir. İstendik yabancı dil edinim sürecini, ülkemizde genellikle örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında görmekteyiz. 12 yıl zorunlu eğitimin ikinci yılından itibaren öğrencilere yabancı dil kazandırmaya
yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alması nedeniyle yabancı
dil öğretiminde öncelik İngilizceye verilmektedir. Ancak ilköğretim düzeyinde 700 saat, lise düzeyinde 700 saat,
üniversite düzeyi ile birlikte yaklaşık 1600 saatlik program sonunda öğrenciler istenen seviyeye gelememektedir.
İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde Türkiye’nin 44 ülkenin içerisinde 43. olması bu durumun üzücü bir göstergesidir.
Üniversite seviyesine kadar çeşitli kademelerde İngilizce eğitimi almalarına rağmen, öğrencilerin İngilizcede yeterli
iletişim becerilerine sahip olamadıklarını da yapılan araştırma sonuçları göstermektedir. Öğrencilerin İngilizceyi
iletişim aracı haline getirememelerine yönelik pek çok neden sıralanabilir. Bu nedenlerin odak noktasının
öğretme-öğrenme sürecinin (materyaller de dahil) etkili düzenlenememesi, yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla
öğrenilenlerin deneyimlenememesi ve kazanımların gerçek hayata transferini sağlayacak uygulamalara yer
verilmemesi sayılabilir. Öğrenci özelliklerinin ve yabancı dile yönelik ön yargıların belirlenmesi, kullanılacak
öğrenme yolunu tasarlamak açısından önemli görülebilir. Öğrenci özellikleri dikkate alınarak düzenlenmiş bir
öğretme-öğrenme süreci hem öğrencinin öğrenmesini destekleyecek hem de öğrenme alanına yönelik olumlu
tutum geliştirmesini sağlayacaktır. Eğer öğrenci bir öğretmen adayı ise, içinde bulunduğu öğretme-öğrenme
süreci kendisinin ileride yapacağı düzenlemelere de örnek teşkil edecektir. Bu bağlamda önce bireyin nasıl bir
dil öğrenme yöntemini benimsediğinin belirlenmesi ve sahip olunan öğrenme yöntemi ile dile yönelik tutumları
arasındaki ilişkinin incelenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma, ele alınan iki değişken
arasındaki ilişkiyi incelemeye dönük korelasyonel bir araştırmadır. Bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde
öğrenimlerine devam eden 363 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler “İngilizce Öğrenme
Yöntemleri Ölçeği” ve “İngilizceye Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğretmen
adaylarının İngilizce öğrenmeye yönelik orta düzeyde tutuma sahip oldukları, tutumları ile tercih edilen öğrenme
yöntemleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve bireysel öğrenmeyi tercih eden öğrencilerin tutumlarının
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Dil öğrenmeye yönelik olumlu tutumu desteklemek için bireylerin tercih
ettikleri öğrenme yöntemine uygun düzenlemeler yapılması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Öğrenme yöntemleri, İngilizce karşı tutum, yabancı dil öğrenimi
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Abstract
Foreign language education is affected by various variables such as society, cultural elements and educational
system. The desired language acquisition process is worked usually at formal and informal educational institutions
in our country. Regulations are being made for gaining students a foreign language from the second year of 12year (K12) formal education. Owing to being among the most spoken foreign language in the world, English
has the priority in foreign language education. However, at the end of a 1600 hours-curriculum, with 700 hours
in primary and secondary school, 700 hours in high school, and then college period, students are not trained
as they are required to be. It is an unpleasant indicator that Turkey is the 43th country among 44 countries in
English Efficiency Index. Research show that students do not have enough communication skills in English even
though they have been trained since primary school. Many reasons might be stated why students cannot use
English language as a communication tool. Some reasons as the focus point might be stated such that teaching
and learning process (including materials) is not organized effectively, learning outcomes are not experienced
via hands-on activities, and there are not enough practices for transferring the outcomes to real life. Identifying
student’s characteristics and prejudices for the foreign language might be important to design the learning way
that is to be used. A teaching and learning process which is designed considering students’ characteristics both
support student’s learning and provide a positive attitude towards the learning area. If the student is a pre-service
teacher, then her/his teaching and learning process will be an example for her/his arrangements in the future. In
this sense, the main purpose of the current study is to identify the learning method of the individual first, and
then to examine the relationship between this learning method and the attitude towards language. The study
is a correlational research aiming to examine the relations of two variables. The sample consists of 363 college
students attending a faculty of education in a state university. The data was collected by “The English Language
Learning Methods Scale” and The Scale of Attitude towards English Language”. Results show that pre-service
teachers have medium level of attitude towards learning English; there is a positive relationship between their
attitudes and preferred learning methods, and the students who prefer individual learning, have higher level of
attitudes. In order to support the positive attitudes towards language learning, arrangements which are suitable
for preferred learning methods of the individuals might be offered.
Keywords: Learning methods, attitude towards English language, foreign language learning
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Özet
Toplumun ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarındaki farklılıklar ve değişmelerin en rasyonel bir biçimde
karşılanabilmesi için program geliştirme çalışmaları sürekli yapılmalıdır. Ulusal ve uluslar arası TEOG, PISA,
TIMMS vb. sınavlardaki öğrenci başarıları mevcut öğretim programlarının etkililiğinin bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Öğrencilerin bu sınavlardaki Matematik başarılarının istenen düzeyde olmamasının
nedenlerinden birinin de Matematik öğretim programından kaynaklı olabileceği düşünülebilir. Bu bağlamada
Matematik öğretim programını geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Matematik öğretim
programı incelendiğinde, “Ölçme” öğrenme alanı içinde yer alan “Alan Ölçme Ünitesinin” yaşamda sıkça
karşılaşılan bir içeriğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırmada, 6. Sınıf Alan ölçme ünitesine yönelik
ihtiyacın değerlendirilmesine dayalı olarak programın yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada karma yöntem desenlerinden “yakınsayan paralel karma yöntem” kullanılmıştır. Araştırmanın
nicel kısmında kontrol gruplu Öntest- Sontest yarı deneysel desen kullanılmıştır. Nitel veriler görüşme, gözlem
ve doküman inceleme yöntemleri ile toplanmıştır. Böylece yöntem çeşitlemesine gidilmiştir. Araştırma Denizli
ili Pamukkale ilçesinde TEOG sonuçlarına göre Türkiye matematik ortalamasının altında yer alan bir devlet
ortaokulunda gerçekleşmiştir. 6. Sınıflarda yer alan iki şubeden biri deney, biri kontrol grubu olarak seçilmiştir.
Nicel veriler daha önceki yıllarda çıkmış TEOG sorularından hazırlanan başarı testi ile toplanmıştır. Nitel
verilerin elde edilmesinde kullanılan görüşme ve gözlem formları uzman görüşleri alınarak, pilot uygulama
sonucunda geliştirilmiştir. İhtiyaç analizi sonucunda, öğrenme yaşantıları oluşturulurken probleme dayalı
öğrenme (PDÖ) modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. PDÖ uygulaması için senaryolar, materyaller ve
alternatif ölçme değerlendirme etkinlikleri tasarlanmıştır. Nicel veriler, karışık ölçümler için iki yönlü varyans
analizi (ANOVA) ile nitel veriler ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Program geliştirme çalışmasına ihtiyaç
analizi ile başlanmıştır. İhtiyaç analizi sonucunda; alan ölçme ünitesindeki bazı kazanım ifadelerin açık ve
anlaşılır olmadığı, bazı kazanımların binişik ifade edildiği ve bazı kazanımların öğrencilerin bilişsel düzeylerinin
üstünde olduğu belirlenmiştir. Ünitenin içeriğinin, öğretme ve öğrenme sürecinin ve sınama durumlarının
yapılandırmacı yaklaşım esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İhtiyaç analizinden
elde edilen bulgular sonucunda “Alan Ölçme Ünitesine” yönelik programın dört ögesi yeniden düzenlenmiştir.
Alan ölçme ünitesine yönelik düzenlenen program deney grubunda uygulanmıştır. Uygulamaya ilişkin elde
edilen nitel veriler incelendiğinde öğrencilerin derse aktif bir şekilde katıldıkları, matematiğe karşı daha olumlu
duygulara sahip oldukları ve derslerden daha fazla zevk aldıkları belirlenmiştir. Art arda yapılan (tekrarlı) ölçümler
(öntest ve sontest puanları) arasındaki değişimin (deney ve kontrol olmak üzere) işlem gruplarına göre anlamlı
fark gösterdiği belirlenmiştir. Nicel ve nitel verilerden elde edilen bulgular birlikte incelendiğinde, Alan Ölçme
Ünitesine yönelik geliştirilen programın etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim programlarında yapılan
yapılandırmacı yaklaşımı ve probleme dayalı öğrenme modelini temele alan düzenlemelerin öğrenci başarısını
artırdığına yönelik araştırma sonuçları ile bu araştırma sonucu tutarlılık göstermektedir. Bu araştırmanın ortaya
koyduğu sonuçlara dayalı olarak, mevcut Matematik öğretim programındaki “Alan Ölçme Ünitesi”ne yönelik
kazanımların, içeriğin, eğitim durumları ve ölçme değerlendirmenin yeniden düzenlenmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Program geliştirme, Matematik öğretim programı, ihtiyaç analizi, alan ölçme ünitesi
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Abstract
Curriculum development studies should be continuous in order to meet the differences and changes in
society’s and individuals’ educational needs in a rational way. Students’ achievement in national and international
exams such as TEOG (An Exam of Transition to High School from Primary Education in Turkey), PISA, TIMMS
might be referred as a sign of effectivity in ongoing instructional programs. One of the reasons why students’
achievement level is not at a required level might be grounded in math instructional program. In this sense,
a math instructional program study might be needed. Examining the math curriculum, “Field Measurement
Unit” in “Measurement” learning domain has a content which is encountered in real life very often. In this study,
it is aimed to reorganize and develop the program based on the evaluations of the need for the 6th grade field
measurement unit. In the study, as a mixed method design, “the convergent parallel mixed research” was used.
In the quantitative part of the study, pre-test&post-test semi-experimental design with control group was used.
The qualitative data was collected by interviews, observations and document analysis. In this way, the method
triangulation was regarded. The study was conducted in a state school which has a level of under average of
Turkey according to TEOG exam. One of the classes of 6th grade was chosen as the experimental group, and the
other was as the control group. Quantitative data was collected by a success test which had been prepared using
the previous questions of TEOG exam. The interview and observation forms were developed in line with the
expert opinion after the pilot study. As a result of a need assessment, problem based learning model was decided
to be used while constructing the learning experiences. For the problem based learning practices, scenarios,
materials and alternative assessment-evaluation techniques were designed. Quantitative data was analyzed by
two-way ANOVA for mixed measures while qualitative data was analyzed by content analysis. Curriculum
development study was started with need assessment. Result showed that some learning outcome statements of
field measurement unit are not clear and understandable, some are stated as overlapping, and some are above
the cognitive levels of students. The content, teaching and learning process and evaluation parts of the unit
is required to be reorganized according to the constructivist approach. The four element of the curriculum of
“Field Measurement Unit” were reorganized according to the result of the need assessment. The reorganized
program was implemented in experimental group. According to the qualitative data for the implementation,
students actively participated in class, had positive feelings for mathematics course and enjoyed the class more.
A significant difference was found in the change between repeated measures (pre-test and post-test scores)
according to the implementation groups (experimental and control groups). Examining the quantitative and
qualitative findings as a whole, the developed curriculum for Field Measurement Unit was regarded as effective.
Research findings that the instructional programs based on constructivist approach and problem based learning
model increase the student achievement is in line with the results of the current study. In terms of the current
findings, learning outcomes, content, learning process and evaluation process of the Field Measurement Unit
might be offered to be reorganized.
Keywords: Curriculum development, Mathematics instructional program, need assessment, field
measurement unit
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Özet
Bilim ve teknolojideki baş döndürücü değişimler ve birikimler dünyayı küçük bir köy haline getirirken,
diğer yandan da ülkeler kendi kültürlerini, değerlerini, dillerini korumanın yollarını aramaktadır. Bu ikilem
içerisinde eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Yeni anlayışla birlikte birey, sadece bilgiyi alan
değil, aldığı bilgiyi yapılandıran yeni bilgiler üreten, ona şekil veren yorumlayan kişidir. Yapılandırmacı eğitim
anlayışı bu bağlamda 2005 yılından itibaren eğitim sistemimizin temel taşlarından biridir. Öğretmenler bu
sistemin en önemli ögelerinden biridir. Öğretmenlerin bu görevlerini yerine getirebilmeleri için öncelikle
kendilerinde gerek bilgi gerekse istek olarak eksikliklerinin bulunmaması gerekir. Araştırmanın amacı ortaokul
öğretmenlerinin yeni eğitim programları ile ilgili sorunlarının ve önerilerinin tespit edilmesidir. Bu araştırmada
ortaokul öğretmenlerinin yapılandırmacı programlar ile ilgili sorun ve önerilerinin; cinsiyet, mezun olunan
fakülte, meslek alanları ve meslekteki görev süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin
ortaya çıkarılması, öğretmenlerin öğretim programlarına ilişkin sorunları algılama düzeyleri ve öğretmenlerin
öğretim programlarında ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, evrenden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 260 öğrenci ve
araştırmanın yakın çevresinden amaca uygun olarak görüşme yapılan 11 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada
Okurkan (2010) tarafından sınıf öğretmenleri için geliştirilen anket ortaokul öğretmenlerine göre uyarlanarak
uygulanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya katılan öğretmenlerin
kişisel bilgilerine yönelik 4 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde öğretmenlerin yapılandırmacı programlara
ilişkin sorunlarıyla ilgili 37 soru; üçüncü bölümde ise öğretmenlerin bu sorunlara çözüm niteliğindeki
önerilerine yönelik 16 soru bulunmaktadır. Anket soruları daha çok, programların uygulanması boyutu ile
ilgilidir. Bunun yanı sıra araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 10 sorudan oluşan görüşme formu araştırmanın
nitel veri toplama aracını oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında öğretmenlerin en fazla sorun
olarak gördüğü konu, öğrencilerin ev ortamında takibini yapmanın zor olmasıdır. Öğrencilerin ailelerinin aynı
ekonomik düzeyde olmamaları ve sınıfların kalabalık oluşu da öğretmenlerin yakındığı konulardandır. Görüşme
yapılan öğretmenler ise; kazanımların tek bir davranışı içermemesi bazı kazanımlar için yeterli sürenin olmayışı,
kazanım sayısının fazla olmasından ötürü süre sıkıntısının olduğunu belirtmişlerdir. Öneriler incelendiğinde;
öğretmenler sorunların çözümünde fikir birliği olduğu, en önemli öneri bakanlığın değişim politikalarında
değişim uzmanlarından yararlanmaları gerektiğini düşünmektedirler. Hizmet içi eğitim kurslarının faydalı
olacağı belirtilmiştir. Yapılandırmacı öğretim yaklaşımında öğrencilerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Bu araştırmada da öğretmenlerin yüklerinin fazla olmasından sınıfların kalabalık olması nedeniyle öğrencilerin
değerlendirmelerinde sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan birebir görüşmeler sırasında da
öğretmenler program ve uygulama konusunda benzer sorunları dile getirmişlerdir. En fazla şikâyet edilen konu,
yeterli süre olmadığı için programın tüm boyutlarıyla ilgili etkinliklerin yapılamamasıdır. Yapılandırmacı öğretim
yaklaşımının uygulanmasında karşılaşılan sorunları kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre anlamlı düzeyde
daha fazla sorun olarak görmektedirler. Öğretmenlerin meslek alanları da sorunları farklı algılamalarına neden
olmaktadır. Matematik ve Fen bilimleri alanlarındaki öğretmenler diğer meslek alanlarındaki öğretmenlere
göre veri toplama aracındaki sorun maddelerinin çoğunu daha fazla sorun olarak algılamaktadır. Bazı sorun
maddelerini algılama düzeyi öğretmenlerin Eğitim Fakültesi ya da diğer fakülte mezunu olmalarına göre
değişmektedir. Öğretmenlerin kıdemlerine göre sorun maddelerini algılama düzeyleri sadece iki maddede ortaya
çıkmıştır. Meslekte yeni olan öğretmenler daha kıdemlilere göre sorunları daha üst düzeyde algılamaktadır.
Anahtar kelimeler: Yapılandırmacılık, ortaokul öğretmeni, yapılandırmacı öğretim programı
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Özet
Okul öncesi eğitim kurumları, daha sonra gelen tüm okul düzeylerinin ilki ve pek çok eğitimci tarafından
en önemlisi olarak değerlendirilmektedir. Çocukların okul kavramıyla ilk kez tanıştıkları okul öncesi eğitim
kurumlarının temel amaçlarının muhtemelen en önemlisi, çocukları ilkokulun birinci sınıfına en iyi şekilde
hazırlamaktır. M.E.B, ilkokul ve ortaokul programlarını değişen ihtiyaçlara yönelik olarak 2017 yılında
yenilemiştir. Bunu ilave olarak, ilkokul programının 1. Sınıf düzeyinde 2017-2018 yılından itibaren, diğer sınıflar
için ise 2018-2019 yılından itibaren tüm sınıfların yeni öğretim programına göre öğretimlerini sürdürecekleri
açıklanmıştır. Öğretim programlarında yapılan bu değişiklikler öğrenci başarısını arttırmayı hedeflemektedir.
Çalışmanın yöntemi betimsel bir tarama araştırmasıdır. Mevcut okulöncesi öğretim programı ve yenilenmiş
ilkokul programlarında duygusal kazanımların/hedeflerin varlığının ve durumunun incelenmesi araştırmanın
temel amacıdır (Büyüköztürk, 2016, s.23). Çalışmada M.E.B’nın okul öncesi ve ilkokul öğretim programlarının
duyuşsal (Duygusal- Affective) kazanımlar/hedefler bakımından karşılaştırması yapılmıştır. Adı geçen öğretim
programlarının tüm kazanım ve hedeflerinde, duyuşsal hedeflere ne kadar yer aldığı incelenmiştir. Okul öncesi
programında bulunan Sosyal-Duygusal gelişim alanında okul öncesi eğitimine devam eden öğrencilerin, sahip
olmaları beklenen duyuşsal hedefler açık olarak belirtilmiştir. İlkokul programında ise duyuşsal kazanımların
öğrencilere örtük (latent-zımnî) biçimde verilmesi hedeflenmektedir. İlkokul programında bulunan derslerde
(Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler v.b diğer dersler) duyuşsal kazanımlar/hedefler
çok açık olarak verilmemesi, belirlenen hedeflerin öğrenciler tarafından kazanılmasında çeşitli sorunlara yol
açacaktır. Sprague (2002; s.346-347) öğrencilerin derse ve öğretmene karşı duyuşsal kazanımlarına öğrencilerin
duyuşsal kazanımları olarak değerlendiren bir yaklaşımın hakim olduğu öğretim ortamlarında, açık ve net
belirli olmayan, örtük (latent-zımnî) kazanımların/hedeflerin öğrenciler tarafından elde edilmesinin oldukça
zor olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin net hedef olarak fark etmeleri zor olan hedeflerin belirsizliği, bu
kazanımların/hedeflerin ulaşılabilirlik sorunuyla öğretmen ve öğrencileri baş başa bırakmaktadır. Okul öncesinde
Sosyal-Duygusal alan adıyla oldukça açık ve net şekilde ortaya konulan duyuşsal kazanımların/hedeflerin elde
edilmesi daha gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olarak değerlendirilmektedir. İlkokul programında bulunan tüm
derslerde değerler eğitimi yoluyla duyuşsal kazanımların elde edilmesi öngörülmektedir. Okulöncesi öğretim
programında daha açık olarak belirlenmiş olan duyuşsal kazanımlar/hedefler, öğretmenlerin bu kazanım/
hedeflere ulaşmaları için öğrencilerini yönlendirmelerini daha kolay sağlayacaktır. İlkokul derslerinde örtük
(latent/zımnî) olarak öğrenciler tarafından elde edilmesi öngörülen duyuşsal kazanım/hedeflerin elde edilmesi
hususunda öğretmenlerin daha detaylı, açık ve net olarak bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.
Öğretmenleri net olarak ifade edilmiş olan bilişsel kazanım/hedeflerden, örtük olarak ifade edilmiş duyuşsal
hedeflere odaklanmaları ve öğrencilerin örtük olarak sunulan duyuşsal kazanım/hedeflere ulaşmaları bilişsel
kazanım/hedeflere ulaşmasından çok daha zor olacaktır. İlkokul programında yer alan duyuşsal kazanım/hedefler
de, bu programlardaki bilişsel kazanım/hedefler kadar açık ve net olarak veliler, öğretmenler ve öğrencilerle
paylaşılmalıdır. Duyuşsal kazanım/hedeflere ulaşmak için örtük ve tüm derslere yaygın olarak uygulamalar
yapılması uygun olarak değerlendirilmekle beraber, süreç içinde sürekli, güvenilir, geçerli ve kapsamlı bir
ölçme değerlendirme sistemi, bilişsel kazanım/hedefler için nasıl uygulanıyorsa ve önemseniyorsa, bu önem
derecesinden daha yüksek derecede önemsenen bir duyuşsal kazanım/hedefleri ölçme-değerlendirme sistemi
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Duygusal özellikler, okulöncesi öğretim programı, ilkokul öğretim programı, öğrenme
hedefleri, duygusal hedefler.
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Abstract
While astonishing changes and accumulations in science and technology make the world a small village,
on the other hand countries look for ways to protect their own culture, values and language. In this dilemma,
education institutions have great duties. With the new concept, the individual is the person who is not just
the receiver of knowledge, but who produces new information and constructs the knowledge he has received.
Constructivist approach to education is one of the cornerstones of our education system since 2005. Teachers
are one of the most important elements of this system. In order for teachers to be able to fulfill their duties, first
of all, they should not have lack of information or desire on their own. The aim of the research is to determine
the problems and suggestions of the secondary school teachers about the new education programs. In this study,
it is aimed to find out whether the problems and suggestions of the secondary school teachers regarding the
constructivist programs differ to variables such as gender, graduated faculty, occupational fields, occupational
tenure and the level of teachers’ perception of the problems related to the curriculum and the suggestions for
solution of the problems faced by the teachers in the curriculum and practice. The sample group of the study
consists of 260 students selected by random sampling method from the universe and 11 teachers who were
interviewed appropriately from the close vicinity of the research. The questionnaire developed by the Okurkan
(2010) for the classroom teachers in the study was applied by being adapted for secondary school teachers. The
questionnaire form consists of three parts. In the first part, there are 4 questions about the personal information
of teachers participating in the research. In the second part, there are 37 questions about teachers’ problems
related to constructivist programs; In the third part, there are 16 questions about the suggestions of the teachers
in terms of solutions to these problems. Questions are mostly related to the implementation of programs. In
addition to this, Interview form composed of 10 questions prepared by researchers constitutes a qualitative data
collection tool for researching. From the findings of the research, the most important problem for teacher is
difficulty of following the students in the home environment. The fact that parents of the students are not at the
same economic level and the crowd of the classes are another problems. Teachers interviewed indicates that; the
acquisitions do not have a single behavior, there is not enough staff for some acquisitions and there is a lack of
time due to the high number of acquisitions. When the suggestions are examined; Teachers think that there is a
consensus in the solution of the problems and the most important recommendation is that the ministry should
make use of the exchange experts in the exchange policies. It is indicated that In-service training courses would
be useful. In the constructivist teaching approach, students should be followed closely. In this research, it has been
reached that teachers have problems in evaluations of students because of the overcrowding of the classes and
overworking of teachers. During individual interviews, teachers has expressed similar problems in program and
practice. The most complained topic is the inability to carry out activities related to all dimensions of the program
because there is not enough time. Women teachers consider the problems encountered in implementing the
constructivist teaching approach to be significantly more problematic than male teachers. Teachers’ profession
areas also cause problems to be perceived differently. Teachers in the fields of mathematics and science perceive
that the most of problematic items in data collection tool are more problematic than teachers in other profession
areas have perceived. The level of perception of some problem items depends on whether teachers are graduates
of the Faculty of Education or other faculty. According to the seniority of teachers, the level of perception of
problem items appeared only in two items. Teachers who are new to the profession perceive the problems at a
higher level than the senior ones.
Keywords: Constructivism, Secondary School Teachers, Constructive curriculum
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Özet
İnsan yaşamına olası etkilerinden dolayı genetik ve biyoteknoloji konularına yönelik eğitim-öğretim
faaliyetlerinin önemi giderek artmaktadır. Bu konularla ilgili ilk öğrenmeler Fen Bilimleri dersi kapsamında
ele alınmaktadır. Bu sebeple öğretim programları, fen eğitiminin niteliğinin arttırılması bakımından önemlidir.
Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 yılında ilköğretim Fen Bilimleri programında değişikliğe
gitmiş, 2017 yılının ocak ayında taslak olarak sunulan Fen Bilimleri Öğretim Programı fen eğitimcilerinden
gelen dönütler doğrultusunda son hali temmuz ayında yayınlanmıştır. Bu çalışmada, 2013 Fen Bilimleri Dersi
Öğretim Programı ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlayacak olan 2017 Fen Bilimleri
Dersi Öğretim Programında yer alan genetik ve biyoteknoloji ile ilgili program ögelerinin karşılaştırılarak
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımı ile yürütülmüştür. Fen bilimleri dersi
öğretim programlarının, Tyler’ın doğrusal değerlendirme yaklaşımına benzer olarak hedef, içerik, eğitim
durumları ve sınama durumları temalarına göre betimlenmiştir. Veri toplama yöntemlerinden doküman analizi
yöntemi kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak 2013 ve 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı incelenmiştir.
Genetik ve biyoteknoloji konuları ile ilgili kazanımlar, 2013 programında 8. sınıfta dört konu başlığı altında
toplamda 21 ders saati ve 10 kazanımla, 2017 programında ise 7. ve 8. sınıfta 8 konu başlığı altında toplamda
38 ders saatinde 21 kazanımla ele alınmıştır. Genetik ve biyoteknoloji ile ilgili konular hedef boyutunda
incelendiğinde 2017 programında daha ayrıntılı olarak verildiği görülmektedir. Hedefler konu alanı özelliklerine
uygun, açık, gerçekleştirilebilirdir. İçerik bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Konular yer değiştirmiş, farklı
ünite başlıkları altında işlenmiştir. Eğitim durumları bakımından her iki programda araştırma- sorgulamaya
dayalı öğrenme yaklaşımlarının temel alındığı görülmektedir. Ancak 2017 programında içerik yoğunlaştırılmıştır.
Sınama durumları boyutunda ele alındığında, her iki programda da süreç ve ürün odaklı ölçme-değerlendirme
anlayışı benimsenmiştir. Ayrıca 2017 programında tanıma, izleme-biçimlendirme ve sonuç odaklı değerlendirme
türlerinin amaçları vurgulanmıştır. Ancak hedeflerin kısmen bu anlayışa uygun olduğu görülmektedir. 2017
öğretim programında konularının programın ögeleri boyutunda incelendiğinde, önceki programa göre önemli
gelişmelerin yaşanmış olduğu söylenebilir. Örneğin 2013 programında öğrenciler DNA kavramı ile ilk olarak
8. sınıfta karşılaşırken, 2017 programında DNA kavramı 7. sınıf “Hücre ve Bölünmeler” ünitesi kapsamında
ele alınmıştır. Bu durumda programın sarmallık ilkesinin kısmen korunduğu söylenebilir. Ancak birtakım
eksikliklerin olduğu görülmektedir. Bunlardan biri hedef boyutunda, “…tartışır, … tahminde bulunur” gibi
kazanımlardır. Bu ifadelere “…araştırır ve rapor eder, …deneyle gözlemler” gibi hedefler de eklenerek 8. sınıf
öğrencilerinin bilişsel ve psikomotor becerilerine katkı sağlanabilir. Genetik ve biyoteknoloji konularının teorik
ve laboratuvar uygulamaları şeklinde işlenmesi uygun olacaktır. Ancak bu şekilde programda belirtilen fen
okuryazarlığının kazandırılabileceği düşünülmektedir. Genetik ve biyoteknolojinin bütüncül öğretimi için 5.
sınıftan itibaren ünitelere dağıtılması ve öğretim etkinliklerinin çeşitlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Genetik- biyoteknoloji, fen bilimleri programı, program değerlendirme

254

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

Investigation of Genetics and Biotechnology Issues in 2013 and 2017 Elementary
Science Education Curriculum
Tuğçe Yağmur Orhan1, Nurettin Şahin2
1MSc, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, e-mail: t.yagmur.orhan@gmail.com
2Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, e-mail: nsahin@mu.edu.tr

Abstract
The importance of educational activities toward issues of genetic and biotechnology are increasing due
to the possible effect on human life. The first learning about these issues are covered in the course of Science.
Therefore, teaching programs are important to increase the quality of science education. In our country, the
Ministry of National Education (MONE) changed in the elementary Science Education Curriculum (SEC) in
2013 and according to feedbacks from science trainers to SEC which was presented as a draft in January of 2017,
the latest version published in July.The purpose of this study was to compare the program items related to genetics
and biotechnology in 2013 SEC and 2017 SEC which will be implemented as of 2017-2018 academic year. This
study was conducted a qualitative research approach. The SEC is described according to the themes of gains,
content, education situation and assessment situation similar to Tyler’s linear evaluation approach. The method of
“document analysis” is used in data collection methods. 2013 and 2017 SEC has been examined as a data source.
The learning outcomes related to genetics and biotechnology subjects were taken in 2013 curriculum, under 4
titles, in 21 hours and 10 outcomes in the 8th grade, while in 2017 curriculum, they have been taken under 8 titles,
in 38 hours and 21 outcomes in the 7th and 8th grades. Genetics and biotechnology issues are seen in more detail
in the 2017 curriculum when examined at the gains level. Gains are suitable subject field characteristics, clear and
realizable. There are differences in terms of content. The topics have been replaced and taken under different titles.
In terms of educational situations, both programs are based on inquiry-based learning approaches. However,
content was intensified in the 2017 curriculum. When considered in the context of assessment situations, process
and product-oriented measurement and evaluation approaches have been adopted in both curricula. In addition,
the 2017 curriculum highlights the diagnostic, formative and summative evaluation types. However, outcomes
are partially appropriate to this understanding. When the subjects of the 2017 curriculum are examined in terms
of the program items, it can be said that there are some significant developments compared to the previous
curriculum. For example, in 2013 curriculum, students first met with the concept of DNA in the 8th grade,
while in 2017, has been covered in the unit “Cells and Divisions” in the 7th grade. In this case, it can be said that
program’s spiral principle is partly kept. However, there are some deficiencies. One of them is that outcomes
such as “…discusses” or “…predicts” at the target size. These statements can contribute to the cognitive and
psychomotor skills of 8th grade students by adding targets such as “…research and report, …experiments with
observations”. Genetics and biotechnology topics will be suitable for theoretical and laboratory applications. It
is thought that science literacy mentioned in the program can be gained only this way. For the holistic teaching
of genetics and biotechnology suggest that distributing to units from 5th grade and diversification of teaching
activities.
Keywords: Genetic-biotechnology, science education curriculum, program evaluation
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Özet
Teknoloji ticaretten, politika, bilim, güvenlik ve kültüre, sosyal ve kişisel ilişkilerden eğitim süreç ve
uygulamalarının düzenlenmesini de kapsayacak şekilde günümüzün post modern dünyasını yoğun bir şekilde
etkilemektedir. Ters yüz sınıf yöntemi teknoloji, yapılandırmacılık, işbirlikçi öğrenme, farklılaştırılmış öğretim
ve uzaktan eğitim yöntem ve yaklaşımlarını tek potada eriten sınıf içi ve dışı prosedürlerini tersine çeviren bir
çeşit harmanlanmış öğrenme modelidir. Karma gömülü desene dayanan bu çalışma ters yüz sınıf yönteminin
İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen hazırlık öğrencilerinin genel performanslarını, gramer, dinleme, okuma,
yazma ve kelime gibi alt boyutlarındaki başarılarını, bu performansın kalıcılığını artırmadaki etkililiğini ve
kalitesini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu çalışma ayrıca ters yüz sınıfındaki yabancı dil olarak İngilizce öğrenen
öğrencilerin son-test puanlarına cinsiyet ve hazırlık sonrası okuyacakları bölümlerinin etkisini ortaya koyarak ilgili
alan yazına da katkıda bulunmuştur. Çalışmanın nicel verileri araştırmacı tarafından geliştirilen İngilizce Başarı
Testinin Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Okulu’nda okuyan 41 öğrenciye uygulanması ile toplamıştır. Bu
öğrenciler çalışmanın değişkenleri açısından eşit olan iki sınıfta rastgele deney (N= 21) ve kontrol grubu (N=20)
olarak seçilmiştir. Öte yandan, çalışmanın nitel verileri deney grubunda farklı performans gösteren 9 öğrenci
le yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Toplanan tüm nicel veriler SPSS 21 programı
kullanılarak nitel veriler de el ile içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları
ters yüz sınıf yönteminin Türkiye’ de yükseköğretim kurumlarında İngilizce başarısını artırmada, bu başarının
kalıcılığını sağlamada daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Spesifik olarak, ters yüz sınıftaki öğrenciler düz
anlatıma dayalı öğretim yapılan geleneksel sınıftaki öğrencilerden dinleme dışındaki tüm alt boyutlarda anlamlı
olarak daha başarılı olmuşlardır. Ters yüz sınıf yönteminin bu anlamlı etkisi nitel sonuçlarla da desteklenmiştir.
Çalışmanın ayırt edici sonucu da ters yüz sınıftaki öğrencilerin son-test puanlarının cinsiyetlerinden bağımsız
olmasıdır. Diğer taraftan, ters yüz sınıftaki öğrencilerin genel performansları, gramer ve yazma alt boyutlarındaki
performanslarının öğrencilerin hazırlık sonrası okuyacağı bölümlere anlamlı bir şekilde bağlı olduğunu da ortaya
koymuştur. Sonuç olarak, bu çalışma yabancı dil olarak İngilizce sınıflarının ters yüz edilmesinin Türkiye’de
yabancı dil olarak İngilizce öğrenme konusundaki başarısızlık ile mücadele etmenin etkili bir yolu olduğunu
gösteren güçlü sonuçlar ortaya koymuştur. Teknolojinin farklı kanallarıyla iletişim kurmaya bağımlı olan
dijital yerli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren bu çalışma ters yüz sınıf yöntemini eğitimcilere ve program
geliştirmecilere Türkiye’de üniversitelerde yabancı dil olarak İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerinin kalitesini
artıracak pedagojik bir model olarak ortaya koymuştur. Öğrenmedeki bu yeni trend bu pedagojik değişimin daha
fazla çalışılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın sınırlılıklarına dayanarak, araştırmacılara
bu meseleyi derinden inceleme çağrısında bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme başarısı, harmanlanmiş öğrenme, ters yüz sınıf
yöntemi.
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Abstract
Technology has exerted a big deal of impact on facets of today’s post-modern world ranging from commerce,
policy, science, security, culture to social and personal relationships including practices and organization of the
educational processes. Flipped classroom model has emerged as a form of blended learning that melts the benefits
of technology, constructivism, collaborative, differentiated and distance learning in the same pot by reversing the
sequence of in and out of classroom procedures. The present study is grounded in a mixed method embedded
design to explore the quality and efficiency of flipped classroom model in enhancing university prep EFL students’
overall academic performance and that in its sub-skills (grammar, listening, reading, writing and vocabulary)
and durability of that performance. The study also contributed to the related literature by revealing the impact of
gender and undergraduate program on EFL learners’ post-test scores. Quantitative data was gathered from the
administration of EFL Achievement Test developed by the researcher to 41 EFL students from Foreign Language
School, Gebze Technical University. Students were randomly assigned as experimental (N= 21) and control
group (N=20). On the other hand, qualitative data was collected through follow-up semi-controlled interviews
with 9 experiment group students developing differently from pre- to post- academic achievement about their
flipped classroom experiences. All the quantitative data was analyzed using Statistical Packages for Social
Sciences (SPSS) 21 for Windows while qualitative data was analyzed manually by employing content analysis
procedures. The study revealed flipped classroom model as a significant facilitator of EFL performance and longterm retention of this performance at universities in Turkey. More specifically, students in flipped classroom
significantly outperformed those in the traditional lecture based classroom in all skill areas except for listening.
Furthermore, qualitative results supported this impact of flipped classroom model on EFL performance. As a
unique aspect of the study, EFL students’ performance in the flipped classroom was explored to be independent
of their gender while their performance in overall EFL achievement test, EFL grammar, EFL writing were found
to be dependent on their faculties. To conclude, the present study has produced strong results that set flipping
EFL classrooms as an efficient way of dealing with failure in EFL in Turkey. By better responding to the needs of
students as digital natives who grow up dependent on communicating through different means of technology,
the study promises valuable outcomes that guide the instructors and curriculum designers to come up with a
new pedagogical model to enhance the quality of EFL teaching and learning processes at universities in Turkish
context. This new trend in student learning makes it inevitable to further study this hot call for pedagogical shift.
Within this respect, based on the limitations of current study, the researcher also urges the future researchers to
take the further steps to delve into this issue.
Keywords: Academic achievement in EFL, blended learning, flipped classroom model.
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Ters Yüz Sınıf Yönteminin İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin
Tutumları ve Öz Yeterlik İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Karma
Yöntem Çalışması
Orhan İyitoğlu1, Yavuz Erişen2
1Okutman, Gebze Teknik Üniversitesi, orhanmka@hotmail.com
2Profesör, Yıldız Teknik Üniversitesi, yverisen@yildiz.edu.tr

Özet
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi sadece öğrencilerin birbirleri ve öğretmenleri ile iletişim
kurma yöntemlerini değil ayrıca öğrenme biçimlerini de kaçınılmaz olarak şekillendirmiştir. Buna uygun olarak,
ters yüz sınıf yöntemi öğrenci merkezli birçok yöntem ve yaklaşımı teknolojinin farklı boyutlarını kullanarak
bütünleştiren yenilikçi pedagojik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Globalleşme ile yakın ilişkisinden ötürü,
Yabancı Dil olarak İngilizce öğrenme konusundaki başarının belirleyicileri ilgili alan yazında tüm dünyada
yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Dünyanın geri kalan kısmında olduğu gibi, alan taraması Yabancı Dil olarak
İngilizce öğrenmeye karşı olumsuz tutumun, öz yeterlik inancı eksikliğinin, gerekli zaman ve teknoloji eksikliğinin
Türkiye’de İngilizce öğrenme konusundaki başarısızlığın belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda,
karma gömülü desene dayanan bu ön test son test yarı deneysel çalışma ters yüz sınıf modelinin öğrencileri
sınıf içi ve dışında öğrenmeye daha fazla vakit ayırmaya teşvik ederek uzun vadede, döngüsel olarak, onların
İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutum ve öz yeterlilik anlamında daha güçlü inançlar geliştirmelerine yardımcı
olacağı varsayımına dayanmaktadır. Alan yazına bir katkı olarak, bu çalışma ayrıca ters yüz sınıfındaki yabancı
dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin tutum ve öz yeterlik inançlarına cinsiyet ve hazırlık sonrası okuyacakları
bölümlerinin etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın nicel verileri İngilizce Dersine Yönelik Tutum
ve İngilizce ile İlgili Öz yeterlik İnancı Ölçeklerinin Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Okulu’nda okuyan 41
öğrenciye uygulanması ile toplamıştır. Değişkenler açısından eşit olan iki sınıf rastgele deney (N= 21) ve kontrol
grubu (N=20) olarak seçilmiştir. Öte yandan, çalışmanın nitel veriler deney grubundan 9 öğrenci ile ters yüz
sınıf yönteminin bu duyuşsal faktörler üzerindeki etkisi hakkında yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden
elde edilmiştir. Toplanan tüm nicel veriler SPSS 21 programı çalışmanın nicel verilerini analiz etmek için
kullanılırken içerik analizi yöntemi de nitel verileri çözümlemek için kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları ters
yüz sınıf yönteminin geleneksel sınıfa göre daha baskın olarak Türkiye ‘de Yabancı Dil olarak İngilizce öğrenmeye
karşı tutum ve öz yeterlik inançlarını geliştirici bir rolü olduğunu göstermiştir. Katılımcıların yüz yüze yapılan
görüşmelerden elde edilen düşünceleri de bu sonuçları desteklemiştir. Diğer taraftan, öğrencilerin son-test
puanları cinsiyetten etkilenmediği bulunurken, hazırlıktan sonra okuyacakları fakültelerin sadece öz yeterlik
puanlarını anlamlı bir şekilde etkilediği bulunmuştur. Sonuç olarak, bu çalışma Türkiye’de İngilizce öğrenme
konusunda başarısızlıkla mücadele etmenin anahtarı olarak öz yeterlik inançları ve tutumu ters yüz edilmiş
İngilizce sınıflarıyla ilişkilendirme konusunda ilk adımlardan birini atmıştır. Bu çalışma velilerden öğrencilere,
öğretmenlere, program geliştiricilere ve politika üreticilere kadar geniş bir kitleyi ters yüz sınıf modelinin Yabancı
Dili olarak İngilizce öğrenmenin istikrarlı belirleyicileri olan öz yeterlik ve tutum üzerindeki geliştirici etkisi
konusunda aydınlatan sonuçlar ortaya koymuştur. Bu bakımdan, çalışmanın sınırlılıklarını da dikkate alarak
gelecekteki araştırmaların 21. Yüzyılın bu yeni pedagojik fenomeni konusundaki anlayışı güçlendirmek adına
aynı meseleye farklı desen ve katılımcılarla yapılacak çalışmalarla odaklanması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Tutum, harmanlanmış öğrenme, ters yüz sınıf yöntemi, öz yeterlik inançları.
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Abstract
The unprecedented pace of technology has inevitably shaped not only the bridges of interaction that students
build between themselves and their teachers but also the way they learn. Compatible to this, flipped classroom
model has appeared as an innovative pedagogical approach that encompasses a number of learner-centered
teaching approaches and methods by making use of the advent of new technology. Thanks to its close relation to
globalization, the predictors of success in EFL are highly questioned in the related literature all around the world.
As in the rest of the world, review of literature explored negative attitudes towards, lack of self-efficacy beliefs in
it, necessary time and technology as the predictors of the failure in EFL in Turkey. Within this perspective, the
present pre-test post-test quasi-experimental study grounded in a mixed method embedded design hypothesized
that flipped classroom model drive learners to devote more of their time to learn in and out of classroom, which
is expected to help them form positive attitudes towards and stronger beliefs in their abilities to succeed in EFL
in the long run. As a contribution to the related literature, the study also aimed to reveal the impact of gender
and undergraduate program on EFL learners’ attitudes and self-efficacy beliefs. Quantitative data was collected
from the administration of Attitudes towards EFL and Self-Efficacy Beliefs in EFL scales to 41 EFL students
from Gebze Technical University in two classrooms randomly assigned as experimental (N= 21) and control
group (N=20). Qualitative data was collected through follow-up semi-controlled interviews with 9 experiment
group students about the impact of flipped classroom on those affective factors. Statistical Packages for Social
Sciences (SPSS) 21 for Windows was used to analyze the quantitative data while content analysis procedures were
employed to analyze the qualitative data. The results of the study strongly reflected the facilitating role of flipped
classroom model in forming positive attitudes towards and self-efficacy beliefs in EFL in Turkey over traditional
lecture based classrooms. The participants’ self-reported opinions verified the related results. On the other hand,
gender was found to exert no impact on students’ post-test scores while their undergraduate programs were
found to have significant impact on their self-efficacy beliefs. In conclusion, the present study takes one of the
pioneering step to relate self-efficacy beliefs, attitudes to flipped EFL classroom as a key of dealing with failure in
EFL in Turkey. This study promises results to enlighten a wide range of concerned bodies from parents, students,
teachers, curriculum developers to policy makers about the enhancing power of flipped classroom model on such
consistently cited determinants of EFL performance as self-efficacy and attitudes. Hence, taking the limitations of
the present study into account, further research is suggested to touch on the same issue to reinforce understanding
about this recent phenomenon in the pedagogy in 21st century.
Keywords: Attitudes blended learning, flipped classroom model, self-efficacy beliefs.
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Özet
Isı ve sıcaklık ünitesi, dokuzuncu sınıf fizik dersi öğretim programında yer alan ve günlük yaşamda
örnekleriyle pek çok kez karşılaştığımız bir ünitedir. Alanyazın incelendiğinde ısı ve sıcaklık konusunda yapılan
çalışmaların genellikle öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
günlük yaşamla ısı-sıcaklık ünitesini ilişkilendirebilmelerini inceleyen çalışmalar ise yetersiz sayıdadır. Ayrıca
ısı ve sıcaklık ünitesinin diğer disiplin alanlarında (kimya, fen bilimler dersleri gibi) incelenmesi nedeniyle,
fizik dersindeki öğretim sürecinin belirlenmesi eksik kalmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada;
dokuzuncu sınıf fizik dersinde ısı ve sıcaklık ünitesinin günlük yaşamla ilişkilendirilme durumunun karşılaştırmalı
olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Karşılaştırmalı durum çalışması olarak desenlenmiş olan bu araştırmada ele
alınan durum, iki farklı anadolu lisesinin öğretmen ve öğrencilerinin fizik dersinde ısı ve sıcaklık ünitesini günlük
yaşamla ilişkilendirmeleridir. Katılımcıların belirlenmesinde aşırı aykırı durum örneklemesinden yararlanılmıştır.
Aşırı ve aykırı durumları belirlemek için, Adana ilinde yer alan 20 anadolu lisesine Aytekin (2010) tarafından
geliştirilen GHIS (Günlük Hayatta Isı ve Sıcaklık) testi uygulanmıştır. Bu testin sonucunda başarı düzeyi en
yüksek ve en düşük anadolu liselerinden birer dokuzuncu sınıf belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen A lisesinde
sekiz, B lisesinde ise yedi ders saati gözlem yapılmıştır. Gözlemlerin tamamlanmasının ardından A lisesinden
dokuz, B lisesinden yedi öğrenci ve iki fizik öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Verilerin analizinde tümevarımsal ve tümdengelimsel analiz yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin ısı-sıcaklık ünitesinin günlük yaşamla
ilişkilendirilmesine yönelik farklı algılara sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler günlük yaşamdan en fazla
hal değişimine yönelik örnekler verirken, fizik dersi öğretim programı kapsamında öğretilmesi gereken ısı, iç
enerji, öz ısı, ısı sığası, enerji iletim hızı, sıvılarda genleşme, gazlarda genleşme ve büzülme gibi terimlere yönelik
günlük yaşam örneği verememişlerdir. Isı sığası, ısı, iç enerji ve büzülme kavramlarında fizik öğretmenlerinin de
derslerinde günlük yaşamdan örnekler sunmadıkları gözlemlenmiştir. Araştırmaya göre öğrencilerin ısı-sıcaklık
ünitesini günlük yaşamla ilişkilendirmede zorlandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk
düzeyleri, öğretmenlerin derslerinde kullandıkları farklı strateji, yöntem ve teknikler, öğrenilmiş teorik bilgiler,
mevcut sınav sistemi, fizik ders saatlerinin yetersizliği gibi sebeplere dayandırılabilecek bu sorunun çözümü
için ısı ve sıcaklık ünitesinin diğer disiplinlerle beraber öğretilmesi gerektiği düşünülmekte ve derslerde gerçek
yaşamla ilişkili materyallerin kullanımının artırılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Fizik, ısı ve sıcaklık, günlük yaşam.
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Abstract
Heat and temperature is a unit included in the curriculum of ninth grade physics course and its examples
are frequently encountered in daily life. In the liteature review it was seen that the general tendency of the
studies conducted on heat and temperature is identifying misconceptions of students. On the other hand,
studies examining the students’ ability of associating heat and temperature unit with daily life are insufficient.
Also, determination of teaching process in physics course remains incomplete as heat and temperature unit
is also investigated in different disciplines such as chemistry and science courses. In line with that analyzing
comparatively the issue of associating heat and temperature unit of nineth grade physics course with daily life
was aimed in this study. The case in this study, designed as a comparative case study, is association of heat and
temperature unit in physics course by teachers and students of two different Anatolian high schools. In selection
of the participants, extreme and deviant case sampling was used. In order to identify extremes and deviants,
HTDL (Heat and Temperature in Daily Life) test developed by Aytekin (2010) has been applied to 20 Anatolian
High Schools in Adana province. As a result of this test one ninth grade class from each of the highest and the
lowest successful schools were chosen. In high schools, chosen within this scope, eight courses in high school
A and seven courses in high school B were observed. Upon completing observations, nine students from high
school A, seven students from high school B and two physics teachers were interviewed by using semi-structured
interviews. In analysis of data inductive and deductive analysis methods were both used together. As a result of
this study it was found out that students from different success levels and teachers have different perceptions
on associating heat and temperature unit with daily life. While students gave examples from daily life mostly
on change of state, they couldn’t give any daily life examples about heat, internal energy, specific heat, heat
capacity, the rate of energy transfer, expansion of liquids, expansion of gases and contraction. It was also seen that
teachers didn’t give examples from daily life in heat capacity, heat, internal energy and contraction. According
to this study, it was seen that students had difficulty in associating heat and temperature unit with daily life.
While different readiness levels of students, different strategies, methods and techniques of teachers in courses,
previously learned theoretical information, existing examination system, inadequate hours of physics courses
can be seen as the causes of this problem, it is considered that heat and temperature unit is supposed to be taught
integrated with other disciplines and increasing the use of materials from daily life in courses is suggested.
Keywords: Physics, heat and temperature, daily life.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak şekilde güncellenen Spor
Lisesi öğretim programı haftalık ders çizelgelerini, diğer ortaöğretim programları ve Avrupa’daki modellerin
öğretim programları ile karşılaştırarak incelemektir. Bu çalışma, temeline karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından
tanımlayıcı yaklaşımı alan ve çalışmanın problem cümlesine doküman incelemesi yöntemi ile cevap arayan nitel
bir araştırmadır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz
aylarda güncellenen spor lisesi öğretim programı haftalık ders çizelgesi hem eski haftalık ders çizelgesi ile hem de
Anadolu ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğretim programlarının haftalık ders çizelgeleri, barındırdıkları
derslerin saatleri, benzerlikleri ve farklılıkları bakımından karşılaştırılarak incelenmiştir. Bazı verilere yüzde
frekans analizi uygulanırken bazı veriler biçimsel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca yeni öğretim programının,
spor liselerinin kuruluş amaçlarına ulaşmasına sağladığı katkı ile Avrupa’daki benzer amaçlı kurumları amaçlarına
ulaştıran öğretim programları da çalışmanın sonunda tartışılmıştır. Spor liseleri öğretim programlarının geçmiş
ve güncellenen haftalık ders çizelgeleri karşılaştırıldığında, temel akademik ve spor temelli derslerin saatlerinde
yapılan ufak değişikliklerin yanı sıra en büyük değişimin spor temelli derslerden “Spor” dersinin programdan
çıkartılarak yerine üç yeni dersin, “Takım Sporları, Bireysel Sporlar, Spor Uygulamaları”, eklenmiş olmasıdır. Bu
değişim, zamanla spor liselerinde spor dallarına özgü spor eğitimi verilmesinin önünü açacağından önemli bir
değişiklik olarak göze batmaktadır. Bu değişimin en önemli sebebi ise toplam haftalık ders çizelgesinde, dört
eğitim öğretim sezonu boyunca 21 saate denk gelen ve öğrencinin zorunlu olarak seçmesi gereken seçmeli dersler
havuzunun 5 saate düşürülmüş olmasıdır. Bu sayede öğrencinin, dört yıllık eğitim sürecinde almak zorunda
olduğu seçmeli derslerin yerine kendisini okul ve çevre imkânları dâhilinde belirlenen spor dalında elitleşme
yolunda geliştirecek olan ve uygulamanın ağırlıkta olduğu dersleri görmesi sağlanmıştır. Sporcunun seçmiş
olduğu spor dalında milli takımlar seviyesine gelebilmek için yoğun bir antrenman programının içinde bulunması
gereken geç ergenlik dönemine denk gelen bu dönem için yapılmış olan bu güncelleme hamlesi oldukça isabetli
olmuştur. Spor Liselerinin kuruluş amaçlarından bir tanesi olan “Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate
alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini sağlamak” amacına ulaşılması,
hâlihazırda sahip olduğumuz genç nüfus ve genetik yapı ile birleşerek ülkemiz sporunun uluslararası alanda
söz sahibi olabilmesi ihtimalini de güçlendirmektedir. Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki benzer yapıları oldukça
etkili kullanarak olimpiyat şampiyonları yetiştiren sistemlerin her ne kadar gerisinde olsak da yapılan değişimler
sayesinde istenen seviyelere gelinmesi açısından artık geleceğe umutla bakılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Spor, ortaöğretim, öğretim programı, güncelleme, karşılaştırma
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Abstract
The purpose of this study is examinating the updated teaching programme 2017-18 and weekly lesson
schedule of Turkish Sports High Scholls and comparing with other teaching programmes and their weekly lesson
schedules of secondary education, and similar teaching programmes of Europe Education System. This study
is an qualitative research and its used comparative education. Updated teaching programme by MEB (Ministry
Of National Education) has compared with the old teaching programme, the other teaching programmes of
secondary education, and similar systems in Europe. The most important change in updated programme is the
variety of practical sports lessons called “Team Sports, Individual Sports, and Sports Practicals”.
Keywords: Sports, Secondary Education, Teaching Programme, Updating, Comparing
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Özet
Yaşam boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireyler ve kurumlar, bir adım öne çıkabilmek ve fark
yaratabilmek için, sürekli öğrenme çabası içinde olmak zorundadır. Özellikle günümüzde, mesleklerin ortalama
4 yılda bir yenilendiği dikkate alınırsa, insan kaynaklarının sürekli eğitimi daha da önem kazanmaktadır. Bu
durumu fark eden özel/kamu kurum ve kuruluşları insan kaynaklarının sürekli eğitimine yatırım yapmaktadır.
Bu kurumların başında da üniversiteler gelmektedir. Üniversitelerin asli görevlerinden birisi eğitim ve öğretim
faaliyetleridir. Çok farklı disiplinlerde eğitim aldıktan sonra üniversitede akademisyen olarak ders vermeye
başlayan, eğiticilikle ilgili formasyon eğitimi olmadığı için temel bir takım öğretim becerileri ve ilkelerini
uygulamakta zorlanan akademisyenler için, eğitmenliğin bir takım kuralları hakkında eğitimlerin düzenlenmesi,
günümüzde pek çok üniversitenin önemsediği bir çalışmadır. Eğitim verirken teknik yetkinlik tek başına
hiçbir anlam ifade etmez, özellikle etkili sunum ve bilgi transferinde yetersiz kalarak çok iyi bilinen konuların
öğretiminde bile yetersiz kalınabilir. Hitabet, sunum hazırlama, topluluğa hitap etme, bildiklerini karşısındaki
insanlara anlaşılır şekilde anlatabilme, insanları ikna etme, eğitimi hazırlama uygulama ve değerlendirme,
öğretimi ilkelerine ve kurallarına göre işleme gibi temel öğreticilik becerilerinin tecrübe edilerek uzun zaman
içinde kazanılması mümkündür. Ancak bu uzun ve etkisiz bir yöntemdir. Çünkü geçen süre içerisinde yapılan
yanlışları ve enerji kaybını telafi etmek mümkün değildir. Bunun yerine bu gibi bilgileri kısa süreli ve uygulamalı
eğitimler yoluyla ve aynı işi yapan bir grup eğiciyle aynı ortamda tecrübeleri paylaşarak öğrenmek daha
kolay ve etkilidir. Enerji ve kaynak israfını da önlemiş olur. Eğitimci özgüvenli, sunum tekniklerine vakıf ve
interaktif iletişim becerisi yüksek olması gerekmektedir. Eğitimde sağduyulu olmak, zor katılımcıyı kazanmak
ve motive etme tekniklerine sahip olmak, sahne duruşu ve başarılı sunum hazırlığı yapmak temel beceriler
arasındadır. Eğitimci kendisini iyi tanımalı ve bir öğretmen olarak özelliklerini bilmelidir. Hedef kitlenin
özellikleri açısından düşünüldüğünde yükseköğretimde eğiticilik yapmak, ilk ya da ortaöğretimde eğiticilik
yapmaktan farklı özellikler ve dinamiklere sahiptir. Yükseköğretimde karşı karşıya olunan grup yetişkin olarak
kabul edilen ve eğitime kendi isteğiyle katılmadığı sürece başarılı olmanın mümkün olmadığı bir gruptur. Bu
yüzden çocukların eğitimi için kullanılan kurallar ve yöntemlerden farklı uygulama ve yöntemlerin kullanılması
gerekmektedir. Bütün bu gerçekler ve ihtiyaçlardan hareketle bu projenin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Bu projeyle; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin farklı birimlerinde çalışan ve farklı bilim dallarında eğitim almış
ancak eğiticilik konusunda formasyona sahip olmayan akademik personele, eğiticilik temel becerileri konusunda
tecrübe kazandırılması, akademisyenler arası tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi ve bu yolla üniversitede
eğitimin niteliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Toplam 2 yıl süren proje boyunca 250 akademisyenle 24
farklı konuda eğitim gerçekleştirilmiş, gerçekleşen derslerle ilgili katılımcıların görüşleri alınmış ve tablolar
halinde bu görüşlerin dağılımı yansıtılmıştır. 27 katılımcının yaptığı değerlendirme kısaca özetlenirse eğitim
konularından sadece bir tanesi bu eğitim için gereksiz görülmüş, iki dersin ise eğiticisinin değiştirilmesi az sayıda
katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Bir dersin de ders olarak değil de, diğer derslerin içerisinde bir konu olarak
yer almasının yeterli olacağı bir katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Diğer derslerin hemen hepsinde derslerin
gerekliliği konusunda ortaya çıkan düşünce çok gerekli şeklindedir. Mikro öğretim ve hedef yazma ile ilgili olan
dersler ise gerekli olarak derecelendirilmiştir. Bu sonuçlara göre yapılan eğitimin amaca uygun ve katılımcıların
ihtiyaçlarına büyük oranda cevap veren nitelikte olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Akademisyenlere eğitici formasyonu eğitimi, akademisyenler ve pedagojik formasyon,
akademisyenler ve öğretmenlik
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Abstract
It is necessary to present consistent effort to learn for individuals and institutes as need of life time educational
philosophy in order to make a difference and take the next step forward. Especially in our daily life, considering
renewal of profession within generally four years, it indicates importance of continuous education given to
human resources. Those private/public sector realizing such changes, are continuously investing education of
their human resources. Universities are leading in this sense. One of initial responsibilities of universities is
to provide education and teaching. Organizing such education and teaching programs to academicians who
are working in different fields after completing their education are paid great attention by universities because
academicians not taking education formation may suffer difficulties in applying teaching principles and following
them. While giving an education, it doesn’t make meaning to have enough technical knowledge, especially it
might be inadequate in transferring knowledge and effective presentation during teaching. It is possible to get
adequate ability for a long time by experiencing such fundamental teaching skills as presentation, convincing
people, preparing education and assessment, and following principles of teaching. However, this takes long
period and ineffective way because involving mistakes and energy spent may not be replaceable. Instead of this, it
is much easy and effective to share these experiences with similar area of educators through applicable education
for a short period of time. For educators, it is necessary to have confidence, know presentation skills and have
higher interactive communication skill. These are among being common sense, gaining difficult participants,
having skill of motivating people, standing on scene, and successful presentation skill. Educators should know
themselves well and know their capacities as a teacher. In working in higher education, it needs different abilities
and dynamics compared to primary or secondary teaching while considering capacities of targeted groups. Those
groups in higher education accepted as an adult and are not successful until they are not participating in education
on their own. Therefore, it requires different appliance and administration in applied principles and techniques
for their education. In these realities and needs, the purpose of this project was stated as below: With this project;
it is to grow the quality of education presented by gaining skill of teaching and sharing experiences of academic
staff in Ondokuz Mayis University to those working in different fields, and not taken proper formation. During
total two years, educational programs were organized with 250 academic staff working in24 different fields and
their ideas was taken accordingly so these are reflected in tables. In summary, only one of 27 participants states
not necessary such educational program and a few of them highlighted to change educator of teaching two
subjects. Another one participant expresses the idea of adding this as a topic rather than subject. Generally,
such subjects are necessary after considering collaboratively ideas taken. Micro education and writing goal are
evaluated as necessary. Consequently, it might be stated this is referring to meet the needs of participants and
fulfill the purpose of this project.
Keywords: Formation education to academicians, academicians and pedagogical formation. academicians
and teaching.
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Özet
Öğretmenlik; genel yetenek, genel kültür, alan bilgisi ve pedagojik formasyon eğitimi gerektiren profesyonel
bir meslektir ve eğitimin niteliği en başta öğretmenlerin niteliğine bağlıdır. Eğitimin kaliteli olması için
öğretmenlerin de tam donanımlı olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin donanımlı ve kaliteli
yetiştirilmesi için eğitim fakültelerinde verilen eğitimin kaliteli olması ve eğitim sisteminin ihtiyaçlarına cevap
verebilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin fakültelerde aldıkları eğitim ile ilgili görüşleri eksikliklerin görülmesi
açısından önem taşımaktadır. Eğitim fakültelerinde verilen eğitimin meyvelerinin okullarda toplandığı
düşünülürse, bu eğitimin beklenen amaçları ne kadar gerçekleştirmeye yönelik olduğu araştırılmalıdır. Çünkü
eğitimin işlevselliği alınan dönütlere bağlıdır. Farklı kaynaklarda eğitim bir açık sistem olarak tanımlamakta
ve eğitim sürecinin sonundaki düzenli ve yeterli dönütlerle sistemin yeniden yapılandırıldığından, kendini
yenilediğinden bahsedilmektedir. Dönüt, sisteme her işlemin sonunda bilgi vermektir; sistem içindeki her türlü
değişimi, işleyen ya da işlemeyen öğeleri sisteme bildirerek; gerekli düzenlemelerin yapılmasını, sistemdeki
dengesizliğin giderilmesini ve sistemin yeniden işlemesini sağlar. Bu sayede gerekli incelemeler yapılarak
eğitim fakülteleri, ihtiyaç ve beklentilere daha uygun, işlevsel ve kaliteli hale gelecektir. Bu araştırmanın
amacı, öğretmenlerin eğitim fakültelerinde aldıkları eğitim ile ilgili görüşlerini incelemektir. Çünkü öğretmen
yetiştirme eğitiminin verimliliğini belirlemek ve geribildirim almak için bu eğitimi alıp uygulayan öğretmenlerin
görüşleri büyük önem taşımaktadır. Amaç, görüşlerin değerlendirilerek bu konuda gerekli tedbirlerin alınması
ve karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışma 2016 - 2017 öğretim yılında Ordu ili
Kumru ilçesinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, hazırlanmış olan ‹Öğretmenlerin eğitim fakültelerinde aldıkları
eğitim ile ilgili görüşleri anketi’ ile toplanmıştır. Geliştirdiğimiz ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı
0,748 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde standart sapma, medyan, ortalama, Chi-Square, Man-Whitney
U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; Ordu ili, Kumru ilçesinde görev yapan
öğretmenlerin eğitim fakültesinde aldıkları eğitim ile ilgili görüşleri değerlendirilmiş ve çalışmaya katılan
öğretmenler fakültede aldıkları eğitimin eksik yanlarının bulunduğu belirtmişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına
değinecek olursak, öğretmenler eğitim fakültesinde uygulamalı eğitimin azlığından ve teorik eğitimin fazlalığından
yakınarak fakültelerin içinde uygulama okulu bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarına
etkili iletişim ve diksiyon dersi verilmesi yönünde fikir bildirmişlerdir. Öneriler kısmında belirlenen sorunların
nasıl giderilebileceğine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim fakültesi, öğretmen görüşleri, eğitim fakültesi programı
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Abstract
Teaching is a professional profession that depends on general competence, general culture and pedagogical
formation and the quality of education is adhere toteachers’ quality. In order for the education to be of highquality,
the teachers need to be fully equipped. For the educated and qualified teachers, the education given in the Faculty
of Education should be of high quality and able to respond to needs of the education system. Teachers’ views about
the education they receive in the faculties are important to identify lacks. If the products of education given in the
Faculty of Education are thought to be collected at the schools, it should be searched in which way this education
aims to achieve the expected aims. Because the functionality of education depends on the received feedbacks. In
different sources, education is defined as an open system and it is mentioned that the system has been restructured
with regular and sufficient feedbacks at the end of the education period and it has renewed itself. Feedback is to
inform the system at the end of each process; by informing the system of any changes in the system, those that
are functioning or not functioning; making necessary arrangements, eliminating the imbalance in the system and
ensure to re-processing the system. In this way with necessary examinations, the Faculties of Education will be
come more appropriate, functional and qualified for the needs and expectations. The purpose of this research is
to examine the opinions of teachers about the education they receive in their Faculty of Education. This is because
the views of teachers who take and implement this training are of great importance in order to determine the
efficiency of teacher training and to receive feedback. The aim is to evaluate the opinions, to take the necessary
precautions in this respect and to develop solution proposals by identifying the problems encountered. The study
was carried out in the Kumru, Ordu province in 2016 - 2017 school year. The data of the study were collected
by the prepared questionnaire ‘Teachers’ opinions about the education they receive in Faculties of Edcation. The
Cronbach Alpha reliability coefficient of our developed scale was determined to be 0,748. In the analysis of the
data, standard deviation, median, mean, Chi-Square, Man-Whitney U test andKruskal-Wallis H test were used.
At the end of thestudy; Teachers working in the Kumru, Ordu Province evaluated their views on the education
they received at the Faculty of Education and the teachers who participated in the study indicated that there were
incomplete aspects of the education they received in the Faculty of Education. As a result of the research, teachers
stated that there should be a practice school in the faculties complaining about the lack of practical education
and the excess of theoretical education in the Faculty of Education. In addition, they have given the idea that
effective communication and diction lessons should be given to teacher candidates. It is mentioned how to solve
the problems identified in the suggestions section.
KeyWords: Faculty of education, teacher opinions, curriculum of faculty of education.
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Özet
Öğretmenler okullarda istendik öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayan ya da istendik öğrenmelerin
oluşmasına rehberlik eden kişilerdir. Özellikle temel eğitim kademesinde değerleri, tutumları, davranışları,
hayata bakış açıları ve duygusal yönleri ile eğitimin en önemli parçalarından biri olan sınıf öğretmenlerine
öğrencinin potansiyelini belirlemede önemli görevler düşmektedir. Aynı zamanda sınıf öğretmenleri,
öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak ve onları müzik, oyun ve fiziki etkinlikler, görsel sanatlar gibi dersler
yoluyla da yaşama hazırlamakla yükümlüdür. 2013 yılında uygulamaya konulan yeni Görsel Sanatlar Dersi
Öğretim Programı ile görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip, görsel sanatların değerini sorgulayan,
güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izleyen, kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan
bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Kuşkusuz bu amaca ulaşılması bu derse yönelik öz yeterliğe sahip
öğretmenlerle gerçekleşecektir. Çünkü sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersine yönelik öz yeterlikleri,
öğrencilerin ilerleyen sanat eğitimlerine yönelik ilgilerini de şekillendirmektedir. Öz yeterlik, öğretmenin sınıf
içi etkinliklerini, kullanacağı yöntem-teknikleri ve sınıf yönetimini etkileyen en büyük faktörlerden biridir.
Bandura öz yeterliği bireyin herhangi bir performansı başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceğine dair öz yargısı
olarak tanımlamaktadır. Literatür incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersinin içeriğine ve alana
yönelik hâkimiyetleri gibi konularda öz yeterlik düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu araştırmada sınıf
öğretmenlerinin görsel sanatlar dersinde kendilerini yetersiz hissetme nedenlerini anlamak amaçlanmaktadır.
Araştırmada ilgili fenomene ilişkin deneyimlerin sorgulandığı ve bu deneyimlerin özüne ulaşmanın temel amaç
olduğu fenomenoloji deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu araştırma sürecine katılmaya
gönüllü olan 7 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Ölçüt olarak katılımcıların görsel sanatlar dersine yönelik deneyim sahibi
olmaları ve kendilerini bu derste yetersiz olarak nitelendirmeleri belirlenmiştir. Araştırma verileri ilk olarak odak
grup görüşmesiyle toplanmış, bu verilerin analizinden ortaya çıkan bulgular doğrultusunda yarı-yapılandırılmış
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde, yaşantı ve anlamları ortaya çıkarmak amacıyla tematik
analizden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda kişisel, çevresel ve sosyo-politik bağlam olmak üzere üç
tema belirlenmiştir. Bu temalar çerçevesinde bir “neden bağlamı çemberi” oluşturulmuştur. Bu çemberde sosyopolitik bağlam teması diğer iki temayı, çevresel bağlam teması ise kişisel bağlam temasını kapsamaktadır.
Anahtar kelimeler: Görsel sanatlar dersi, sınıf öğretmeni, öz yeterlik.
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Abstract
Teachers are individuals who provide desired learning for the students in schools or guide the acquisition
of the desired learning. Particularly in the primary education level, the elementary school teachers, who are
a significant part of education with their values, attitudes, behavior, perspectives on life and emotions, have
significant tasks for the identification of student potential. Furthermore, elementary school teachers are
expected to provide students with knowledge and skills and prepare them for life in courses such as music,
games and physical activities, visual arts. The new Visual Arts Course Curriculum implemented in 2013 aimed
to train individuals with visual literacy, perceptive and aesthetic awareness, who question the value of visual
arts, consciously follow current cultural-artistic objects, understand the value of cultural heritage and protect
it. Obviously, the achievement of this goal would only be possible with teachers with self-efficacy in this course.
Because the self-efficacy of elementary school teachers in the visual arts course would also shape the image of the
students about their future arts education. Self-efficacy is one of the most important factors that affect teachers’
in-class activities, the method-techniques they would use, and their classroom management. Bandura defined
self-efficacy as a self-judgment that the individual could perform a particular task successfully. Literature review
would demonstrate that the level of self-efficacy of elementary school teachers on topics such as their command
on the content and the field of the visual arts course was poor. The present study aimed to understand the reasons
why elementary school teachers feel inadequate in visual arts courses. In the present study, the phenomenological
model, where the relevant experiences for a phenomenon are questioned and the main goal is to reach the essence
of these experiences, was used. The study group included 7 class teachers who volunteered to participate in the
research. Criterion sampling technique was used in selection of the study group. The criterion was the experience
in the art of visual arts of the participants, and their self-assessment as incompetent in the field of visual arts
course. Study data were initially collected with focus group interviews and semi-structured interviews were
conducted based on the findings of the analysis of the initial data collected with focus group interviews. Data
analysis was conducted with thematic analysis to reveal the experiences and meanings. As a result of the analysis,
three themes were defined: personal, environmental and socio-political context. A “cause context circle” was then
created based on these themes. In this circle, the socio-political context included the two other themes, and the
environmental context included the personal context theme.
Keywords: Visual arts course, elementary school teacher, self-efficacy.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan “Maddeyi Tanıyalım”
ünitesi kazanımlarının öğrencilerde gerçekleşme düzeyini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Antalya ili
Muratpaşa ilçesine bağlı ilkokullar arasından amaçlı örnekleme tekniği ile seçilen bir devlet ilkokulunun 4. sınıf
öğrencileri, sınıf öğretmeni ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden
yakınsayan desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak başarı testi, gözlem ve yarı yapılandırılmış
görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler araştırmacı tarafından hazırlanan ve
uygulanan başarı testinin analizi sonucunda elde edilmiş olup bu verilerin analizinde ilişkili örneklemler T-Testi
kullanılmıştır. Elde edilen nitel veriler ise araştırmacının on hafta boyunca yapmış olduğu gözlem, sınıf öğretmeni
ve okul yöneticisi ile yapılan görüşme, ders kitabı ve öğretim programının incelenmesiyle sağlanmıştır. Elde edilen
nitel veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde “Maddeyi Tanıyalım” ünitesinde
yer alan kazanımların öğrencilerde gerçekleşmesi hususunda rol oynayan faktörlerin neler olduğu saptanmıştır.
Yapılan analizler sonucunda “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi kazanımları kapsamında öğrencilerin ön-test ve sontest puanlarının arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunsa da elde edilen sonucun arzu edilen seviyede
olmadığı sonucuna varılmıştır. Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda ilgili ünitenin uygulanması hususunda
bazı aksaklıkların yaşandığı fakat bu aksaklıkların öğretmen, yönetici, öğrenci ve aile iş birliği çerçevesinde
giderilmeye çalışıldığı saptanmıştır. Bu bağlamda programın ilgili ünite bağlamında daha etkili ve verimli
yürütülebilmesi için program geliştirmecilere, okul yöneticilerine, uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik bazı
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Fen Bilimleri öğretim programı, maddeyi tanıyalım, ilkokul, ünite değerlendirme
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Abstract
The purpose of this study is to identify the realization level of gains of let’s know about substance unit in 4th
grade science curriculum in primary school. The research group of this study is consisted of 4th grade students
of a state school, classroom teacher and administrator of this school from Muratpasa district of Antalya province
which was determined with purposeful sampling technique. Parallel mixed methods design was used in the
method of this study. Achievement tests, observation form and semi structured interview form were used as
data collection tools in the study. Quantitative data of the research was obtained as a result of achievements tests
prepared and implemented by researcher and paired samples t test was used to analyze this data. Quantitave data
of the research was obtained as a result of observation of classroom along 10 weeks; interview with classroom
teacher and administrator of the school and also analysis of course book and curriculum content. Quantitative
data was analyzed by content analysis technique. What factors play role in the realization of gains of let’s know
about substance unit on students were determined as a result of data obtained ıt was found out that although there
was a significant difference between pre-test and post-test scores of students statistically as a result of the analysis,
the results were not occurred in desired level. It was found out that there was deficiency on the implementation
of the related unit as a result of observation and interviews, but this deficiency was tried to be eliminated with
the collaboration of teacher, administrator, students and family. So, some suggestions were offered to curriculum
makers, school administrators, practioners and researchers in terms of related unit of curriculum to be more
effective and productive.
Keywords: Science curriculum, let’s know about substance unit, primary school, unit evaluation
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Özet
Yenilenen programların içeriği incelendiğinde bireylere üst düzey düşünme becerileri kazandırmanın
programın temel hedeflerinden biri olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bu becerilerini geliştirmek için öğrenme
sürecinde bilimsel yöntemleri kullanarak veri toplamaları, bu verilere dayalı olarak iddialarda bulunmaları ve
iddialarını gerekçelendirmeleri gerekmektedir. Argümantasyon temelli öğretim olarak adlandırılan bu yöntemde
öğrenciler sınıfta bilimsel tartışmalara katılarak anlamlı öğrenmeler gerçekleştirebilirler. Argümantasyon
öğrencilerin bilim etkinliklerinde çalışırlarken muhakemelerini güçlendiren ve üst biliş desteği görevi yapan bir
dizi iskeleden oluşmaktadır. Argümantasyonu oluşturan bileşenler incelendiğinde bu bileşenlerin desteklediği
önemli beceriler olduğu görülmektedir; üst düzey bilişsel beceriler, bilimsel kültürlenme, eleştirel düşünme
ve bilimsel okuryazarlık bu becerilerden birkaçıdır. Bilimde tartışmanın ve mantık yürütmenin önemi, bilim
eğitimi kapsamında detaylı bir biçimde incelenmiştir. Bu amaçla öğrencilerin tartışmasını tanımlamak ve
değerlendirmek için Toulmin (1958) tartışma modeli, eğitimciler tarafından ve özellikle bilim eğitimcileri
tarafından yöntemsel bir araç olarak kullanılmıştır. Araştırmacılar Toulmin’in argüman modelinden dayalı olarak
birçok model ileri sürmüşlerdir. Bu yüzden ulusal ve uluslararası eğitim bilimleri alan yazında argumantasyonla
ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise Türkiye’de argümantasyon temelli öğretim ile ilgili
çalışmaların yürütüldüğü derslere, yayınlanma yılına, araştırma türüne, araştırma desenine, örneklem belirleme
yöntemine, örneklem sayısına, veri toplama araçlarının türüne, yürütüldüğü kademelere, çalışmalarında
kullanılan argümantasyon yaklaşımlarına ve çalışmalarda kullanılan bağımlı değişkenlere göre incelemektir.
Böylece argümantasyon yaklaşımı ile yürütülecek araştırmalara bir yön vermek hedeflenmiştir. Bu araştırma
betimsel tarama modelinde olup, çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi
2008-2016 yılları arasında yürütülmüş yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve yayınlanmış makaleler olmak
üzere toplam 44 çalışmadan oluşmaktadır. Toplanan çalışmaların analizinde tümdengelimsel nitel veri analiz
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; konuya ilişkin en fazla çalışmanın 2016 yılında yapıldığı ve genellikle
ilköğretim kademesinde fen bilimleri dersi kapsamında yürütüldüğü tespit edilmiştir. Çalışmalarda ağırlıklı
olarak nitel yöntemlerin kullanıldığı ve en çok yarı deneysel desene göre yürütüldüğü belirlenmiştir. Benzer
şekilde çalışmalarda en çok nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Ayrıca çalışmaların örneklemi en çok amaçlı
örnekleme yöntemleriyle belirlenmiş olup örneklem sayısı da en fazla 0-50 arasındadır. Çalışmalarda genellikle
argümantasyon yaklaşımı olarak en çok Toulmin›in argümantasyon yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmalarda
argümantasyon temelli öğretim ile ilgili olarak en çok bilimsel süreç becerileri bağımlı değişkeninin araştırıldığı
saptanmıştır. Araştırma sonucunda bundan sonra argümantasyon temelli öğretim ile ilgili yapılacak çalışmalarda
tarama modelinin kullanılması, bu çalışmalarda nicel veri toplama araçlarının (anket, ölçek vb.) kullanılması ve
akademik başarı, öz yeterlik, motivasyon ya da 21. yüzyıl becerilerinin bağımlı değişkenler olarak kullanılması
önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Argümantasyon, argümantasyon temelli öğretim, içerik analizi
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Abstract
When the renewed curriculums are examined, it is seen that one of the fundamental aims of the curriculums
is to increase the individuals’ higher order thinking skills (e.g. problem-solving, critical thinking, creative
thinking, and reflective thinking). In order to improve these skills, students need to collect data through scientific
method, assert a claim based on these data, and give justification to their claims. In this approach entitled as
argumentation based learning, the students can perform meaningful learning by participating the scientific
discussion the classroom. Argumentation consists of a series of a framework that functions meta-cognitive
support and that strength students’ reasoning when they study in science activities. When the components
constituted argumentation are examined, it is seen that there are significant skills that these components support;
higher order thinking, scientific acculturation, critical thinking, and scientific literacy are some of these skills.
The importance of discussion and reasoning in science are scrutinized in the scope of science education. For
this purpose, in order to identify and evaluate students’ discussion Toulmin (1958) Argumentation Model was
used as a methodological tool by educators, especially by science educators. Researchers set forward many
models based on Toulmin’s Argumentation Models. Therefore there are many studies relating to argumentation
both in national and international educational science literature. The aim of this study is to examine the studies
concerning argumentation based teaching according to lessons in which conducted, the publication years, the
type of research, the sampling method, the sample size, the type of data collection tools, the school level, the
type of argumentation approach, and the dependent variables used. Thus it was aimed at giving direction to
the studies to be conducted with argumentation approaches. This review was designed according to descriptive
survey model, and content analysis method was used in this study. The sample of the review consisted of master
theses and dissertations and published articles relating to argumentation based learning conducted between the
years of 2008-2016. So as to analyze the collected studies, deductive qualitative data analysis was used. The result
indicated that most of the studies were conducted in the scope of science lesson and primary school level in 2016.
It was determined that quantitative methods were predominantly used in the studies and most of the studies
designed according to quasi-experimental design. Likewise quantitative data collection tools were used most
in the studies. Also, purposeful sampling method was used at most and the studies sample size was between
0-50. Toulmin’s argumentation model was usually preferred as argumentation approach in the studies. Likewise,
scientific process skills preferred mostly as a dependent variable in the studies. As a result of this review, it was
suggested that the in the next studies to be done relating to argumentation based teaching should be designed
according to survey method, used quantitative data collection methods (questionnaires or scales), and academic
achievement, self-efficacy, motivation or 21. Century skills as dependent variables.
Keywords: Argumentation, argumentation based teaching, content analysis
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Özet
Öğrencilerin başarısına en büyük katkıyı şüphesiz öğretmenler sağlamaktadır. Dolayısıyla nitelikli
öğretmen yetiştirilmesi arzu edilen insan tipinin yetiştirilmesinde anahtar rolündedir. Bu amaçla birçok ülke
aday öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak için hem hizmet öncesi hem de hizmet sırasında eğitim
programları düzenlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da 2016 yılında yeni mezun öğretmenlerin yetiştirilmesi
amacıyla altı aylık bir eğitim programı hazırlamıştır. Aday öğretmen yetiştirme programı temel olarak sınıf içi,
okul içi, okul dışı etkinlik ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu programda öncelikle her bir
aday öğretmene branşına uygun olarak en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip uzman bir öğretmen danışman
olarak atanır. Sınıf içi faaliyet kapsamında her bir aday öğretmen danışman öğretmenin rehberliğinde derse
ön hazırlık (planlama), ders materyali geliştirme ve ölçme ve değerlendirme aracı hazırlama çalışmaları yapar
ve dersini işler. Okul içi faaliyet kapsamında okulda oluşturulan bütün kurul ve komisyonları izler, okulun
birimlerini tanır, farklı branşlardaki öğretmenlerin derslerini izler. Okul dışı faaliyet kapsamında mesleki
gelişimi ve kariyeri için önemli olan kuruluşları (üniversiteler, halk eğitim merkezleri vb.) tanır, bilimsel
toplantılara ve sanatsal etkinliklere katılır. Hizmet içi faaliyet kapsamında ise etkili iletişim becerileri, etkili sınıf
yönetimi, milli eğitim sistemi ve mevzuat konularında eğitimlere katılır. Bütün bu faaliyetler aday öğretmenlerin
görevlendirildiği okullarda, eğitim kurumunun yöneticileri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda
gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmanın amacı da aday öğretmen yetiştirme programını bitirmiş öğretmenlerin
bu program hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Böylece bu çalışmanın aday öğretmen yetiştirme programının
daha etkili hale getirilmesine kaktı sağlayacağı umulmaktadır. Bu çalışma nitel araştırma modellerinden durum
çalışması yaklaşımıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu elverişli durum örneklemesiyle belirlenmiş
olup bu programı tamamlayan 27 aday öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak uzman görüşüne
göre hazırlanmış açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Bu formda aday öğretmenlerin mesleki gelişimleri için
faydalı buldukları uygulamaları, karşılaştıkları olumlu ve olumsuz durumları yazmaları ve bu sürece ilişkin
önerilerde bulunmaları istenmiştir. Toplanan veriler, tümevarımsal nitel veri analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan
analiz sonucunda aday öğretmenler çoğunlukla danışman koçluğunu, sınıf içi etkinlikler (planlama, ders işleme
ve değerlendirme) ile okuldaki resmi prosedür eğitimlerini faydalı uygulamalar olarak görmüşlerdir. Aday
öğretmenler danışman öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları, diğer öğretmenlerin kendilerine karşı olumlu
tutumları ve öğrencilerle etkileşmelerinin olumlu durumlar olarak bulmuşlardır. Buna karşılık bu süreçte kendi
görevleri olmayan işler yaptırılmasını, idareci ve danışman öğretmenlerin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip
olmamalarını olumsuz durumlar olarak belirtmişlerdir. Aday öğretmenler eğitim programının daha iyi organize
edilmesi ve bu süreçte daha nitelikli uygulamalara yer verilmesi gerektiğini, süreç içinde doldurdukları formların
gereksiz olduğunu ve kaldırılması gerektiğini önermişlerdir.
Anahtar kelimeler: Milli eğitim bakanlığı, aday öğretmen, yetiştirme programı
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Abstract
The teachers without doubt provide the greatest contribution to the students’ success. Thereby that the
educating of the qualified teachers are of a key role in educating the desired human type. For this reason,
many country design education programs for candidate teachers both pre-service and in-service in order to
provide candidate teachers’ professional development. National Education Ministry also designed a semi-annual
education program for newly graduate teachers in 2016. Candidate education program basically comprises of
in-class activities, in-school activities, out-school activities, and in-services training activities. In this program
primarily an expert teacher with at least ten years of teaching experiences is assigned to each of the candidate
teachers in accordance with his/her branch. Each candidate teacher makes studies of preliminary preparation
for the lesson (planning), developing lessons material and preparing evaluation tools and perform his/her lesson
under the guidance of the advisor in the scope of in-class activities. Candidate teachers monitor the councils
and commissions constituted in the school, know the school departments and observe the teachers’ lesson in
other branches in the scope of in-school activities. They know the institutions (e.g. universities, public education
centers) important for their professional development and career, attend the scientific congress and art activities
in the scope of out-school activities. They also participate in education programs about effective communications
skills, effective classroom management, national education system, and legislations in the scope of in-service
training programs. All of these activities perform in the school to which the candidate teacher assigned in the
charge of school administrators and advisor. The purpose of this study is also to determine the views of the
teachers about candidate education program. Thus, it is hoped that this study will contribute to making the
candidate education program more effective. This study designed according to the case study approach, which is
a method of qualitative research. The study group of the research was determined through convenient sampling
method, and it consisted of 27 candidate teachers who accomplished this program. Open-ended questions form
was used as a data collection tool, which designed according to the domain expert’s views. In this form, the
teachers were asked to write the activities that they found useful for their professional development, the positive
or negative situations that they experienced, and to make suggestion relating to this process. The collected data
was analyzed through the inductive qualitative data analysis. As a result of the analysis, it was found that the
candidate teacher seen the advisor coaching, in-class activities (planning, performing lesson, and evaluating)
and the education of formal procedure in the school as useful applications mostly. The candidate teacher found
sharing the advisors’ experiences, the other teachers’ attitudes toward themselves, and the interactions with
students as positive situations. Conversely, they indicated having themselves do works that did not their own
assignments in this process, and the school administrators and advisors’ lack of knowledge about this process as
negative situations. The candidate teachers suggested that the education program should be better organized and
should be included more qualified activities in this process, that the forms in which they filled within the process
were redundant, and should be removed.
Keywords: National education ministry, candidate teacher, educating program
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Özet
Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bilginin sürekli artmasına yol açmaktadır. Bu
durum çeşitli ihtiyaç ve beklentileri de beraberinde taşımaktadır. Bu ihtiyaç ve beklentilerin karşılanabilmesi
için de doğru bilgiye ulaşabilen, daha geniş beceri spektrumuna sahip bireylerin yetiştirilmesine gereksinim
duyulmaktadır. Eleştirel düşünme becerilerinin ve eğilimlerinin de bu spektrum içerisinde önemli bir paya sahip
olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan alanyazın taraması sonucunda fen, fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimi
ile STEM alanlarında öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve
eğilimlerine etkisini belirlemeye yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bu araştırmaların sonuçları;
öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin eleştirel düşünme becerilerinin ve eğilimlerinin gelişimine katkı
sağladığını göstermektedir. Bununla birlikte konu ile ilgili çalışmaların bütüncül bir yapıda ele alınmasına ve
genel eğilimi ortaya koyan araştırmalara gereksinim duyulduğu belirlenmiştir. Bu gereksinimden hareketle
gerçekleştirilen araştırmanın amacı; öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin, eleştirel düşünme becerileri
ve eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen sorulara yanıt aranmıştır:
••

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve eğilimlerini geliştirmek için hangi öğrenci merkezli strateji, yöntem ve teknikler kullanılmıştır?
•• Öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin, öğretmen merkezli yaklaşımlara göre öğrencilerin
eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri üzerindeki etkisi nedir?
Araştırmadan elde edilen sonuçların, eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri konusundaki mevcut
durumun belirlenmesine ve alandaki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda 2008 yılından
günümüze kadar ERIC ve Social Sciences Citation Index (SSCI) veri tabanlarında yayımlanmış ve aşağıda
belirtilen ölçütleri sağlayan uluslararası makaleler araştırma kapsamına alınmıştır:
••

Araştırmaların fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimi ile STEM alanında yayımlanmış olması,
•• Araştırmalarda öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri üzerindeki etkisinin incelenmiş olması,
•• Araştırmalarda deney ve kontrol gruplarının ön test başarı puan ortalamalarının eşitlenmiş olması,
•• Araştırmalarda deney ve kontrol gruplarının öntest-sontest puan ortalamalarına, standart sapma değerlerine ve örneklem büyüklüklerine yer verilmiş olması.
Veri toplama sürecinde ilgili veri tabanları ilk olarak 9 Mayıs 2017 tarihinde taranmış, 5 Temmuz tarihinde
tekrar taranarak gerekli kontroller yapılmıştır. Yayınlara ulaşabilmek için veri tabanlarında “critical thinking,
science, physics, chemistry, biology, mathematics” anahtar kavramları tırnak içinde ve tırnak içinde verilmeden
yazılarak tarama yapılmıştır. Bu tarama sonucunda öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin, öğretmen
merkezli strateji yöntem ve tekniklere göre eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemeyi
amaçlayan, dâhil edilme ölçütlerini karşılayan ve tam metni olan 25 deneysel araştırmaya ulaşılmıştır. Verilerin
analizinde, meta-analiz hesaplamalarında kullanılan yazılımlardan biri tercih edilerek, Hedges g ye göre etki
büyüklüğü katsayıları hesaplanmıştır. Analiz süreci devam etmekle birlikte araştırmada incelenen çalışmaların
daha çok orta, geniş ve mükemmel düzeyde etki büyüklüğüne sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme becerisi, eleştirel düşünme eğilimi, meta-analiz, öğrenci merkezli
strateji, yöntem ve teknikler.
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Abstract
Today, scientific and technological advancements lead to a continuous increase in knowledge. This comes
along with variety of needs and expectations. Therefore, it is required to raise individuals being able to reach
accurate knowledge and having broad skills spectrum to meet these needs and expectations. It is also emphasized
that critical thinking skills and tendencies have a large share in this spectrum. As a result of the literature review,
it has been identified that studies aiming to specify effects of student centered strategy, methods and techniques
on critical thinking skills and tendencies of students have been conducted in science, physics, chemistry,
mathematics fields and STEM subjects. The results of these studies have shown that student centered strategy,
methods and techniques contribute to improvement of critical thinking skills and tendencies. Nevertheless, it has
also been identified that studies conducted on this field are supposed to be approached holistically and further
studies putting forth general tendencies are needed. Based on this need, the aim of this study is to examine effects
of student centered strategy, methods and techniques on critical thinking skills and tendencies. Accordingly,
questions below have been sought for answers:
••

Which student centered strategy, methods and techniques have been used to improve critical thinking
skills and tendencies of students?
•• What is the effect of student centered strategy, method and techniques on critical thinking skills and
tendencies of students compared to teacher centered approaches?
It is believed that findings of this study will contribute to identifying current situation on critical thinking
skills and tendencies field and carrying out studies aiming at filling the gap in the literature. Meta-analysis
method was used in this study. Accordingly, international articles having been published in ERIC and Social
Sciences Citation Index (SSCI) data bases and meeting criteria below from 2008 to this day have been chosen for
the scope of this study:
••

The fact that studies were published in science, physics, chemistry, mathematics fields and STEM subjects,
•• The fact that effects of student centered strategies, methods and techniques on critical thinking skills
and tendencies were examined in studies,
•• The fact that pre-test success score averages of experimental and control groups were equalized in
studies,
•• The fact that pre-test - post-test average scores, standard deviation values and sample sizes of experimental and control groups were included in the studies.
In data collection process, data bases were first searched at May 9th, 2017. Then in 5th of July they were
searched again and necessary controls have been applied. Key concepts “critical thinking, science, physics,
chemistry, biology, mathematics” were both searched with and without quotation marks to reach the articles in
data bases. As a result of this scan, 25 experimental studies aiming to examine effects of student centered strategies,
methods and techniques on critical thinking skills and tendencies compared to teacher centered methods and
techniques were found. In analysis of the data, a software used in meta-analysis calculations were chosen and
effect size coefficients were calculated according to Hedges g. While the analysis process still continues, it has
been identified that studies analysed in this study generally have medium, wide and excellent effect size.
Keywords: Critical thinking skills, critical thinking tendencies, meta-analysis, student centered strategy,
methods and techniques.
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Özet
Eğitimde program geliştirme, eğitim kurumlarında kullanılan eğitim ve öğretim programlarının
tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucundan elde edilen veriler ışığında yeniden
düzenlenmesi süreci olarak ifade edilmektedir. Program geliştirme çalışmaları genel olarak incelendiğinde
bu sürecin programı tasarlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç temel aşamadan oluştuğu göze
çarpmaktadır. Bununla birlikte programın tasarlanması ve değerlendirilmesine ilişkin daha somut çalışmalar
yapılabilmesine rağmen, programın uygulanması süreci kapsamlı bir şekilde takip edilememektedir. Program
değerlendirme çalışmalarında program ile ilgili karar verilirken programın tasarıya uygun olarak ne düzeyde
uygulandığı üzerinde pek durulmamaktadır. Bu yüzden programın uygulanması aşaması, aslında hakkında
çok fazla şey bilinmeyen ve araştırılmayı bekleyen kara bir kutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Programın
uygulanması, tasarlanan programın ilgili kurumlarda işlerlik kazanması anlamına gelmektedir. Programın
başarısı iyi bir şekilde tasarlanmasının yanında iyi bir şekilde uygulanmasına da bağlıdır. Eğitim programları
merkezde uzman kişiler tarafından geliştirilmesine rağmen, yapılan çalışmalarda programların beklenen
derecede etkili olmadıkları çoğu zaman dile getirilmektedir. Bu durumun sebebini anlamak için programların
uygulanmasını daha detaylı incelemek gerekmektedir. Programın uygulanma sürecinin anlaşılmasının ne derece
önemli olduğunun farkındalığı ile bu çalışmada, programın uygulanması ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası
lisansüstü tezleri, çalışıldıkları alan ve çalışılma yöntemleri açısından inceleme gereği duyulmuştur. Eğitim
programlarının uygulanması ile ilgili yapılan tezlerin incelenmesi, bu konuda yapılan çalışmaların kapsamını,
güçlü ve zayıf yönlerini açığa çıkarmak ve bu konuda ne tür yeni çalışmalara gereksinim duyulduğunu belirlemek
açısından önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, eğitim programlarının uygulanması ile ilgili ulusal ve
uluslararası düzeyde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini tematik ve metodolojik açıdan analiz ederek bir
durum değerlendirmesi yapmaktır. Mevcut çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak
desenlenmiştir. Ulusal tezlere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nden; uluslararası tezlere ise
Proquest (dissertation & thesis) veritabanından ulaşılmıştır. Alanda yapılan tezlerin taratılmasında “programın
uygulanması” ve “curriculum implementation” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Tezler güncelliği sağlamak
açısından 2000– 2017 yılları arasında sınırlı tutulmuştur. Araştırmada örneklem seçme yoluna gidilmemiş,
evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Yapılan taramalar sonucunda söz konusu tarihler arasında
programın uygulanması ile ilgili 4’ü doktora, 6’sı yüksek lisans olmak üzere toplam 10 ulusal teze tam metin
olarak ulaşılmıştır. Yurt dışında programın uygulanması ile ilgili tezler “curriculum implementation” anahtar
kelimesi ile Proquest (dissertation & thesis) veritabanında taratıldığında ise 2000-2017 yılları arasında İngilizce
yazılan toplam 102 tam metin teze ulaşılmıştır. Fakat bazı tezler veri tabanında iki defa yer aldığı için aynı olanlar
çıkarılmış ve daha sonrasında bu rakam 96 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu çalışma 10’u ulusal 96’sı
uluslararası olmak üzere toplam 106 lisansüstü tez üzerinden gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında on üç
maddeden oluşan Akademik Yayın Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise içerik
analizinden faydalanılmıştır. Bu çalışma kapsamında toplanan veriler henüz analiz aşamasındadır. Verilerin
analizi sonucunda elde edilen bulguların (i) tema ve (ii) metodoloji (desen, örneklem, veri toplama araçları, veri
analizi) ana başlıkları altında verilmesi planlanmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen bulguların, eğitim
programlarının uygulanması ile ilgili yapılan çalışmaları anlama ve bu alanda yapılacak gelecek çalışmalara yön
verme açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Programın uygulanması, lisansüstü tezler, durum çalışması
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Abstract
Curriculum development in education is the process of designing, implementing, evaluating and redesigning
a curriculum in light of evaluation results. It can be stated that curriculum development studies usually comprise
of three main phases: design, implemention and evaluation. However, although the more concrete studies on
the design and evaluation phases can be made, the implementation process of a curriculum is hard to follow
comprehensively. While making decisions about the curriculum in curriculum evaluation studies, it is usually seen
that there is little emphasis on the extent to which the curriculum is applied in accordance with the curriculum
design. Thus, the implementation phase of a curriculum turns out to be a black box waiting to be researched.
Curriculum implementation means that the designed curriculum is implemented in the relevant institutions
and so becomes functional. The success of a curriculum not only depends on its good design but also a good
implementation. Although the curricula are developed by experts at the center, it is often reported that they are
not effective at the expected level. In order to understand the cause of this situation, curriculum implementation
process needs to be studied more comprehensively. With the awareness of the importance of understanding
curriculum implementation process, in this study examination of national and international postgraduate theses
on curriculum implementation is considered necessary. The examination of theses on curriculum implementation
is significant in order to bring out the scope of the studies carried out in this regard, to identify the strengths and
weaknesses of them and to determine what kind of new work is needed in this issue. In this respect, the aim of
this study is to make a methodological and thematic analysis of national and international postgraduate theses
on curriculum implementation. This present study has been designed as a qualitative case study. Turkish Higher
Education Council Presidency Dissertation Center website and Proquest (dissertation & thesis) database were
used to obtain national and international theses. The “curriculum implementation” keyword and its Turkish
translation were typed to screen theses conducted on the field. Theses are limited between the years 2000-2017 to
keep the study up to-date. In the study, it is aimed to reach the whole of the universe. As a result of the scanning
made in two databases by using the mentioned keywords, a total of 106 theses and dissertations conducted
between 2000-2017 are reached as full texts. An Academic Publication Evaluation Form consisting of thirteen
items is used to collect the data. In the analysis of the obtained data, the content analysis is used. Data collected
under this study is still in the analysis phase. The findings of the data analysis are planned to be given under the
main headings of (i) theme and (ii) methodology (pattern, sample, data collection tools, data analysis). Findings
obtained within the scope of the research are thought to be beneficial in terms of understanding the studies made
about the implementation of curricula and giving direction to the future studies to be carried out in this field.
Keywords: Curriculum implementation, postgraduate theses, case study
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Özet
Teknolojinin gelişmesi ve ulaşılabilirliğinin artması ile birlikte pek çok alanda teknoloji entegrasyonunu
sağlamak gerekli hale gelmiştir. Eğitim sistemimiz de bu entegrasyon sürecinden etkilenmiştir. Eğitimin paydaşları
arasında bilgi paylaşımını sağlamaktan öğrenmenin gerçekleşmesine kadar geniş bir alanda teknoloji kullanımı
kaçınılmaz olmuştur. Bilgiye en kolay ulaşabilme yolu olan teknoloji sayesinde eğitsel süreç zaman ve mekandan
bağımsız hale gelmiştir. Bu durum öğrenmeyi öğrenmeyi de destekleyen önemli bir kazançtır. Türkiye’de Milli
Eğitim Bakanlığı 1990’dan beri teknolojiyi eğitime dahil etme çalışmaları yürütmekte ve ulusal projeler yoluyla
eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine imkan sağlamaktadır. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ya da kullanıma sunulan ücretsiz pek çok uygulama mevcuttur. Ancak bu
uygulamaların öğrenciler tarafından verimli ve amacına uygun kullanabilmesi için yol gösterici olan öğretmenlere
oldukça fazla görev düşmektedir. Öğretmenlerin bu beklentiyi karşılayabilmeleri için hem hizmet öncesinde
hem de hizmet sürecinde teknoloji entegrasyonunu sağmaya yönelik bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
Bir konu hakkında bilgi sahibi olmak ve farkındalık geliştirmek onu uygulamaya dönüştürmek için ön koşul
olarak görülebilir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının lisans eğitimleri boyunca, özellikle kendi alanlarında
kullanabilecekleri bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları, gelecekte bu teknolojilerin
öğretme-öğrenme sürecine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İngilizce
dersleriyle harmanlanması beklenen teknoloji alt yapısına sahip pek çok yazılım ve uygulama vardır. Öğretmen
adaylarının lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra meslek yaşamlarında kullanabilecekleri bu yazılımları ne
kadar tanıdıkları ve yazılımlara ilişkin farkındalığın hangi yollarla oluştuğunu belirlemek bu araştırmanın temel
amacıdır. Ayrıca bireyin teknoloji kullanımına yönelik yeterlik algısı da bu tür yazılımların öğretme-öğrenme
sürecine entegrasyonunu etkilemektedir. Bu nedenle araştırmada, İngilizce öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim
teknolojileri yeterlik algısının belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Var olan durumun ortaya çıkarılabilmesine
olanak sağlaması bakımından araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bir devlet üniversitesinin eğitim
fakültesinde İngilizce öğretmenliği bölümü son sınıfında eğitim gören ve öğretmenlik uygulamasına giden 78
öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen
ve öğretmen adaylarının MEB destekli eğitim yazılımlarına ilişkin farkındalıklarını belirlemeye yönelik bir anket
ile Şad ve Nalçacı (2015) tarafından geliştirilen “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır.
Anketten elde edilen veriler betimsel istatistikler yapılarak sunulmuştur. Normal dağılım gösterdiği belirlenen
ölçek verileri üzerinde ise değişkenlerin özellikleri doğrultusunda t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
yapılmıştır. İngilizce öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına yönelik kendilerini yeterli
düzeyde gördükleri ve bu algının üniversite alınan eğitimin, teknoloji yeterliliği kazandırmada etkili olduğunu
düşünen grup lehine anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca MEB destekli eğitim yazılımlarına ilişkin farkındalığın
çok düşük olduğu, var olan bilginin ise genellikle bireysel çaba ve öğretmenlik uygulaması sırasında edinildiği
belirlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda İngilizce öğretmen adaylarının lisans eğitimleri süresinde eğitim
yazılımları konusunda daha fazla bilgilendirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Eğitim yazılımı, İngilizce öğretmen adayı, bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlik algısı.
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Abstract
Technology integration has become necessary in variable fields because of developing and increasing
accessibility of technology. Our education system has been also effected of the integration process. Using
technology has become inevitable in a wide field from sharing information among educational shareholders to
forming learning acquisition. By the help of technology, the easiest way reaching to the information, educational
period has become independent from time and place. This is an important advantage for supporting learning
how to learn. In Turkey, Ministry of Education has been carrying out works to engage technology to education
and, this enables supporting education with technology through national projects since 1990. There are lots of
free applications prepared or served up by Ministry of Innovation and Educational Technologies. Yet, teachers’
obligation, as counsellors, is to lead students to use the applications productively and efficaciously. Both teachers
and prospective teachers must be well-equipped about providing technological applications for learners not only
in pre-service but also in period of service. Being well-equipped about a subject and developing awareness can
be seen as a prerequisite to put into practise. In this point of view, in the period of undergraduade education,
educating prospective teachers especially about the ICT programmes and applications that they can use in their
own fields makes it easy to use them in the future. There are many software and applications for English lessons
supported by Ministry of Education. The main objective of this study is to reveal prospective teachers’ awareness
of educational software and Information Communication Technologies and how they become aware of them.
Moreover, perceived competencies about Information and Communication Technologies effects integrating
them to the education process. So, this study also aims to define perceived competencies about Information
and Communication Technologies of prospective EFL teachers. As the aim is defining the current condition,
descriptive survey model is used. The sample of study included 78 pre-service teachers at 4. grade in 2016-2017
academic year at a state university. The data of the study was collected by using a questionnaire, developed by the
researcher, on perceived competencies of prospective teachers and “Information and Communication perceived
competencies scale” developed by Şad&Nalçacı (2015). Descriptive statistics obtained from the questionaire. The
data obtained from the scale through ANOVA and t-test. The findings of the study show that pre-service teachers’
perceived competencies about the ICT is efficient by the help of support and education at undergradute education.
But, the degree of awareness of the sofware that Ministry of Education supports for teachers and students is very
low. Moreover, it is revealed that the knowledge of pre-service teachers about the software for teaching English
is generally gained by the help of personal effort and through micro teaching sessions. Educating prospective
teachers about the current software programmes supported by Ministery of Education may be recommended.
Keywords: Educational software, prospective EFL teacher, perceived competencies about information and
communication Technologies
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Özet
En geniş anlamıyla sorumluluk; kişinin kendisinin ve etkileşimde bulunduğu herkesin kaliteli bir
hayat yaşaması için yapması gerekenler olarak tanımlanabilir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda da
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek temel amaç olarak vurgulanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bugüne kadar sorumluluk eğitimine ilişkin yapılmış çalışmaların bir analizini
yapmaktır. Böyle bir analiz, Türkiye’de sorumluluk eğitimi üzerine yapılmış çalışmaların sonuçlarını ortaya
koymak, hangi boyutlarda daha fazla çalışma yapılmasına gerek olduğunu belirlemek açısından önemlidir.
Bu araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma bulgularını sentezlemek amacıyla meta sentez yöntemi
kullanılmıştır. Meta sentez, birden çok araştırmanın bulgularını inceleyen ve yorumlayan bir yöntemdir. Bu
araştırmada meta sentez çalışmasına Türkiye’de bilimsel hakemli dergilerde sorumluluk konusunda yayımlanmış
makalelerin ve yapılmış tez çalışmalarının katılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla DergiPark sisteminden,
Google Akademik arama motorundan ve YÖK Tez veri tabanından makale ve tez taraması yapılmıştır. Anahtar
kelime olarak “sorumluluk” kavramı kullanılmış, ilk tarama sonucunda 1196 makale 569 teze ulaşılmıştır. Ancak
sorumluluk, içeriği itibariyle birçok disiplinle ilişkili olduğundan bu makalelerden ve tezlerden sorumluluk
eğitimi ile ilgili olmayanlar ayıklanmış, sonuçta 28 makale ve tam metin erişime açık 16 tez çalışmaya dâhil
edilmiştir. Çalışmaların araştırmaya dâhil edilmesinde; 1. Çalışmada sorumluluk eğitimine ilişkin araştırma
yapılmış olması, 2. Yönteminin açıkça belirtilmiş olması, 3. Bilimsel hakemli dergide yayımlanmış makale
veya yüksek lisans/doktora tezi olması ve 4. Çalışmaya konu olan örneklemin Türkiye sınırları içinde olması
ölçütleri dikkate alınmıştır. Çalışmaya dâhil edilen makale ve tezler, araştırmacılar tarafından hazırlanan
“Araştırma Bilgi Formu” kullanılarak analiz edilmiştir. Bu bilgi formuna çalışmaların künyesi, konusu, yöntemi,
örneklem bilgileri, veri analiz teknikleri ve bulguları kaydedilmiştir. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra
betimsel veriler sayısallaştırılmış ve yorumlanmış, çalışmaların bulguları ise sentezlenmiştir. Betimsel bulgular
değerlendirildiğinde, çalışmaların 28’i makale, 12’si yüksek lisans, 4’ü ise doktora tezidir. 11 çalışma 2010 öncesi
yayımlanmışken, 33 çalışma 2010 ve sonrasında yayımlanmıştır. Bu çalışmaların 18’i nicel, 19’u nitel, 7’si ise karma
yöntemle yapılmış çalışmalardır. Çalışmaların 36’sı bireylerle yürütülürken, 8’i ders kitaplarının incelenmesine
odaklanmıştır. Çalışmaların 17’si nicel veri analiz tekniklerini kullanırken, 19’u nitel analiz tekniklerini, 8’i ise
karma veri analiz tekniklerini kullanmıştır. Araştırmaya dâhil edilen 44 çalışmanın bulgularının sentezi sonucu
1. Program geliştirme çalışmaları, 2. Sorumluluk/değer eğitimine ilişkin görüşlerin incelendiği çalışmalar, 3.
Ders kitaplarında sorumluluk/değer eğitiminin incelendiği çalışmalar ve 4. Farklı etkinlik ve uygulamalarla
sorumluluk/değer eğitimine ilişkin çalışmalar şeklinde dört temada toplanmıştır. Her bir temaya dâhil edilen
çalışmaların bulguları kendi içlerinde sentezlenmiştir. Buna göre; birinci temada yer alan çalışmaların bulgularına
bakıldığında, sorumluluk artırmaya yönelik geliştirilen eğitim programları öğrencilerin sorumluluk düzeylerini
artırmaktadır. İkinci temada yer alan çalışmaların bulgularına bakıldığında; öğretmenlere göre kazandırılması
gereken en önemli değerler; dürüstlük, saygı, sorumluluk, vatan ve millet sevgisi, çalışkanlık, duyarlılık, sevgi,
hoşgörü ve paylaşmadır. Üçüncü temada yer alan çalışmaların bulgularına göre; bu konuda Sosyal Bilgiler(5),
Türkçe(3) ve Hayat Bilgisi(1) kitaplarının incelendiği görülmüştür. Bu kitaplarda en fazla yer alan değerlerin;
sorumluluk, yardımseverlik, sevgi, dayanışma, barış, vatanseverlik, duyarlılık, çalışkanlık ve sabırlı olma gibi
değerler olduğu görülmüştür. Dördüncü temada yer alan çalışmaların bulgularına bakıldığında ise, performans
görevi, öz düzenlemeli öğrenme, değerler eğitimi yaklaşımı, proje tabanlı öğrenme gibi etkinliklerin öğrencilerin
sorumluluk düzeylerini artırmada etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Sorumluluk, sorumluluk eğitimi, meta sentez
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Abstract
Responsibility can be described as the things that people must do for a quality life for themselves and
for everyone they interact with. Raising responsible citizens was emphasized as the primary aim in the Basic
Law of National Education. This study aimed to analyse the responsibility education studies in Turkey. This
analysis is important in terms of putting out the results of responsibility education studies and determining
what dimensions need to be studied further. In this study, meta-synthesis, which is to investigate and interpret
the findings of multiple studies, was used to synthesize the findings of both quantitative and qualitative studies.
After a review of both published academic papers and thesis studies was made via DergiPark database, Google
Scholar and Higher Education Council thesis database, using “Responsibility” as a keyword, 28 papers and 14
thesis were chosen among 1196 academic papers and 569 thesis. In this process, the criteria were as follows: 1.
Study has to be related to responsibility education, 2. Methodology has to be indicated clearly, 3. Study has to
be either an academic paper or a master/PhD thesis, 4. Study’s sample has to be in Turkey. After the studies’
identity, topic, methodology, sample information, data analysis techniques and basic findings were recorded in
the “Study Information Form” developed by the researchers, descriptive findings were digitized and interpreted,
and findings of the studies were synthesized. According to descriptive findings, there are 28 academic papers,
12 master’s thesis, and 4 PhD thesis. 11 studies were published before 2010 and 33 studies were published from
2010 and on. 18 studies were conducted with quantitative method, 19 studies were conducted with qualitative
method and 7 studies were conducted with mixed methods. While 36 studies were conducted with individuals,
eight studies focused on examining the course books. While quantitative data analysis techniques were used
in 17 studies, qualitative techniques were used in 19 studies, and mixed data analysis techniques were used in
eight studies. The findings were gathered under four themes; 1. Curriculum development studies, 2. Studies
that examines the views on responsibility / values education, 3. Studies that examines the responsibility / values
education on course books, 4. Studies that examines the responsibility / values education with different activities
and practices. The findings under the first theme show that the curricula developed to improve the responsibility
skill increased the responsibility skill level. The findings under the second theme suggest that the most important
values need to be gained were honesty, respect, responsibility, patriotism, diligence, sensitiveness, love, tolerance
and sharing according to teachers. According to the findings under the third theme, the most mentioned values
in the Social Studies (5), Turkish (3) and Life Sciences (1) Course books were responsibility, helpfulness, love,
solidarity, peace, patriotism, sensitiveness, diligence and being patient. The findings under the forth theme
show that activities as performance projects, self-regulated learning, values education approaches, project-based
learning were effective to improve students’ responsibility levels.
Keywords: Responsibility, responsibility education, meta-synthesis
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Özet
Kesirlerde bölme konusu, diğer matematiksel kavramlarda olduğu gibi kapsamlı ve derinlemesine anlamayı
gerektiren konulardan biridir. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı olan
kesirler, farklı durumlarda farklı anlamlara sahiptirler. Kesirlerin birden çok anlam taşıması nedeniyle, kesirlerle
bölme işleminde de öğrencilerin konuyu kavraması önem taşır. Bu nedenle kesirlerde bölme işlemi konusu
öğretmenler ve öğrenciler için yalnızca işlemsel bilgiyi değil aynı zamanda kavramsal anlamayı da gerektirir.
Kesirlerde bölme işlemi yapılırken genel olarak kabul gören anlayış; ikinci kesri ters çevirip çarpma kurallarını
uygulayarak işlem yapma ya da ortak payda algoritmalarını kullanma biçimindedir. Burada merak edilen durum,
öğretmen, öğretmen adayı ve öğrencilerin işlemleri yaparken belli algoritmaları doğrudan izledikleri mi yoksa
kullandıkları algoritmayı anlayarak mı yaptıklarıdır. Eldeki çalışma, bu düşünceden yola çıkarak geleceğin
öğretmeni olacak öğretmen adayı öğrencilerin bu yöndeki performanslarını ortaya koymaktır.
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının kesir sayılarıyla bölme işlemi yaparken sahip oldukları
bilgi ve beceriler ışığında ne tür bilgi kullanarak işlemi yaptıkları, kullandıkları algoritmayı nasıl modellerle ifade
ettikleri, nasıl açıkladıkları ve öğretimsel açıklamalarını nasıl yaptıklarını ortaya koymaktır. Araştırma temel
nitel araştırma desenindedir. Temel nitel araştırma, anlama ve yorumlamaya dayalı olması nedeniyle kullanılan
en yaygın nitel araştırma desenidir. Temel nitel araştırmada veriler; görüşmeler gözlem ve doküman analizi
yoluyla toplanmaktadır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi yoluna gidilmiştir.
Araştırmada çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. Buna göre çalışma grubunu
Matematik öğretimi I ve II derslerini alan ve Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören üçüncü sınıfa
devam eden 120 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır.
Bu çalışma kapsamında sınıf öğretmeni adaylarına üç farklı kesirlerde bölme işlemine yönelik soru
sorulmuştur. Soruların seçiminde adayların işlemi yaparken ortaya koydukları zihinsel süreçleri ortaya
koyacakları sıraya göre sorulmasına dikkat edilmiştir. Adaylara yöneltilen ilk soruda paydaları eşit birim kesirleri
birbirine bölmeleri istenmiştir. İlk soruda yer alan kesrin paydasının 10 ’dan küçük belirlenerek modellemesinin
kolay yapılabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Diğer iki soruda ise ilk soruda yer alan kesirlerin payları kullanılmış
ancak paydaları modellemelerinin çizimi yoluyla sorunun cevabının bulunmasını engelleyerek kavramsal
bilgiyi de kullanmasını zorunlu kılmak için iki ve üç basamaklı sayılardan seçilmiştir. Adaylardan bu üç işlemin
sonucunu bulmaları, modellemeleri ve gerekli öğretimsel açıklamayı yapmaları istenmiştir. Araştırmanın verileri
içerik analine göre yapılacaktır. Öğretmen adaylarının tüm bunları ortaya koyarken daha çok işlemsel anlamaya
mı yoksa kavramsal anlamaya mı önem verdikleri ortaya konacaktır. Öğretmen adaylarına sorulan sorulara
yönelik öğretimsel açıklamaların incelenmesiyle, verilen durumların altında yatan anlama uygun matematiksel
açıklamalar oluşturup oluşturamayacakları merak konusudur.
Anahtar Sözcükler: Kesirlerde bölme, Kavramsal ve işlemsel bilgi, sınıf öğretmeni adayı
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Abstract
The division in fractions is one of the topics that are comprehensive and require deep understanding, as
with other mathematical concepts. Fractions, which are numbers describing one or more of equal parts which a
unit is divided into, have different meanings in different situations. Since fractions carry multiple meanings, it is
important to be understood the topic by students in division by fractions. For this reason, division in fractions
requires not only procedural knowledge but also conceptual understanding for teachers and students. Generally
accepted understanding when dividing in fractions is either making operation by reversing the second fraction
and applying the multiplication rules or using common denominator algorithms. The case wondered here is
whether the teachers, teacher candidates and students directly follow certain algorithms when doing operations
or do by understanding the algorithm they use. The purpose of this study is to reveal the performances of teacher
candidates, who will be teachers in the future, regarding this topic based on this thinking.
The purpose of this study is to reveal what kind of knowlegde do primary school teacher candidates use in
the light of the knowledge and skills they have when performing division with fractions, what kind of models
do they express the algorithm they use, how they describe it, and how they make instructional explanations.
The research is based on the basic qualitative research pattern. Basic qualitative research is the most common
qualitative research pattern used because it is based on understanding and interpretation. Data are collected by
interviews, observations and document analysis in a basic qualitative research. In the study, a document review
was used as the data collection method.
While creating a study group in the research, purposive sampling method was followed. According to this,
the study group consists of 120 primary school teacher candidates who take Mathematics Teaching I and II
courses and continue their education in the third grade of a state university in Ankara.
Three different questions were asked to primary school teacher candidates about division in fractions within
the scope of this study. It was noted that the questions were asked in a certain order in which the candidates would
reveal the mental processes while making operations. In the first question asked to candidates, the candidates
were asked to divide the fractions with equal unit fractions into each other. The denominator of the fraction in
the first question was determined to be smaller than 10, so that modeling would be done easily. The numerators
of the fractions in the first question were used in the other two question but the denominators were chosen from
two- and three-digit numbers in order to force the use of conceptual knowledge by preventing finding the answer
to the problem by drawing the modelings. Candidates were asked to find the results of these three operations, to
make modeling and necessary instructional explanations. The data of the research will be made according to the
content analysis. The fact that teacher candidates put more emphasis on procedural understanding or conceptual
understanding when revealing all these things will be revealed. It is a matter of curiosity that whether they can
produce mathematical explanations appropriate to the underlying understanding of the given situations or not
by examining instructional explanations for the questions asked to the teacher candidates.
Keywords: Division in Fractions, Conceptual and Procedural Knowledge, Primary School Teacher Candidate
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Özet
Öğretmen vizyonu, öğretmenlerin zihinlerindeki iyi öğretmen tanımına yönelik olası imgeler olarak
tanımlanmaktadır. Hammerness, Darling-Hammond ve Bransford’un tasarladığı öğretmen eğitimi modelinde,
hizmet öncesi öğretmen eğitimi döneminde öğretmenlerin kendi deneyimlerinden öğrenmelerine yönelik
bir öğretmen vizyonu oluşturmalarına önem verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Modelde öğretmen vizyonu;
öğretmenlerin mesleğe ilişkin anlayışları, bu anlayışlarını uygulamaya dönüştürmede kullandıkları kuramsal ve
uygulamaya dönük araçları, öğretim uygulamaları ve eğilimleriyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca ilk yıl mesleki
deneyimleri sürecinde, öğretmenlerin vizyonlarındaki değişimlerin, sonraki yıllardaki mesleki öğrenmelerini
etkileyebileceği öngörülmektedir. Araştırmada, aday öğretmenlerin ilk yıl mesleki deneyimleri sürecinde
öğretmen vizyonlarındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada çoklu durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; öğretmenlik
alanı, öğretmenlik deneyim durumu, mezun olunan hizmet öncesi öğretmen eğitimi programı, ulaşılabilirlik
ve gönüllülük ölçütleri dikkate alınarak, Eskişehir ilinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında göreve başlayan üç
aday öğretmen, araştırmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Veriler; ilk yıl mesleki deneyim başı ve sonunda
yapılan yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler, eğitim öğretim yılının ilk dönemi sonunda uygulanan açık uçlu
anket ile ilk yıl mesleki deneyim süreci boyunca gerçekleştirilen katılımcı gözlemler yoluyla toplanmıştır. Veriler
içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve katılımcıların öğretmen vizyonlarındaki değişimler belirlenmiştir.
Araştırmada, ilk yıl mesleki deneyim sürecinde üç aday öğretmenin vizyonunda genel olarak değişim olduğu
belirlenmiştir. Mesleğe ilişkin anlayışlarda, alan bilgisinde eksiklik ve alan öğretimi bilgisinde ise gelişme hissetme
doğrultusunda değişim belirlenmiştir. Kuramsal ve uygulamaya dönük araçlarda, yöntem ve teknik kullanımı
ile öğretim materyali kullanmada çeşitliğe önem vermeye doğru bir değişim bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretim
uygulamaları boyutunda belirlenen değişimler ise etkinlik planlama ve uygulamada öğrenci özelliklerine önem
verme ile etkinlik çeşitliliğine önem verme boyutunda olmuştur. Eğilimler boyutunda da, daha otoriter bir öğretmen
rolü benimseme ve olumlu davranış geliştirmeye önem verme doğrultusunda değişimler belirlenmiştir. Değişim
nedenlerine ilişkin bulgular incelendiğinde, mesleki deneyimlerin ve karşılaşılan sorunların öğretmenlerin
vizyonlarındaki değişimleri etkilediği anlaşılmaktadır. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi dönemindeki
deneyimlerin de, aday öğretmenlerin vizyonlarındaki değişimi etkileyen diğer bir boyut olduğu ifade edilebilir.
Bu doğrultuda, hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarının, öğretmen adaylarının mesleki deneyimlerinden
öğrenmeye yönelik bir öğretmen vizyonu geliştirmeye yardımcı olarak tasarlanması önerilebilir. Ayrıca hizmet
öncesi öğretmen eğitiminde, öğretmenlerin mesleki deneyimleri sürecinde karşılaşacakları sorunlarla başa
çıkmalarına yardımcı olacak bir öğretmen vizyonu geliştirilmesine yönelik uygulamaların, öğrenme-öğretme
süreçlerinin etkililiğine katkı sağlayacağı ifade edilebilir. Son olarak, ilk yıl mesleki deneyimleri sürecinde aday
öğretmenlerin çalıştıkları kurumlar tarafından uygulanacak kapsamlı destek programlarının, öğretmenlerin
mesleğe uyumlarına ve mesleki gelişimlerine olumlu katkı yapacağı önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen eğitimi, öğretmen vizyonu, aday öğretmen, ilk yıl mesleki deneyim
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Abstract
Teacher vision is defined as the possible images of how to be an effective teacher in teachers’ minds.
Developing a teacher vision of learning from experience during the pre-service teacher education is highlighted
in Hammerness, Darling-Hammond and Bransford’s teacher education framework. Teacher vision is described
as being interrelated with teachers’ understandings, conceptual and practical tools, teaching practices, and
dispositions. Moreover, the changes in beginning teachers’ visions are supposed to influence the teachers’
professional learning in further years. The purpose of the study is to examine the changes in beginning teachers’
visions during their first year of teaching. A multiple case study design was used in the study. The participants
were selected through purposeful sampling method. The criteria of teaching subject, not previously teaching at
any school, pre-service teacher education program, accessibility and convenience were applied. The participants
were three beginning teachers who started teaching in Eskisehir in the 2014-2015 schooling year. The data were
collected through semi-structured individual interviews at the beginning and end of the schooling year, a survey
including open-ended questions at the end of the first semester, and observations throughout the schooling
year. Content analysis was applied to the data and the changes in each participant’s vision were identified. The
findings revealed that there appeared changes in all the participants’ visions during their first year of teaching.
The changes in their understandings included sense of insufficiency in subject matter knowledge and progress
in pedagogical content knowledge. The changes in conceptual and practical tools included valuing variety in
instructional methods, techniques and materials. In addition, valuing students’ characteristics and variety in
activities were identified as the changes in teaching practices. Finally, the changes in the participants’ dispositions
were identified as valuing an authoritative teacher role and valuing positive behavior development. To conclude,
the results confirmed the influence of professional experience and challenges on the changes in beginning
teachers’ visions. In addition, the practices in pre-service teacher education appeared to affect the beginning
teachers’ vision changes. Therefore, the study suggested valuing the development of prospective teachers’ visions
during pre-service teacher education so that they could learn from their teaching experience. This might also
facilitate beginning teachers’ coping with the challenges in the profession and thus lead to more effective learning.
Finally, implementing rigorous induction programs for beginning teachers by the Ministry of Education and
local educational authorities might facilitate the induction of these teachers into the profession and promote their
professional learning.
Keywords: Teacher education, teacher vision, beginning teachers, first year of teaching
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Özet
“Sayılar” öğrenme alanı, her zaman ilkokul matematik dersi öğretim programlarının büyük bir bölümünü
kapsar. Temel sayı kavramlarının kazanılmış olması, ileri matematik becerilerinin gelişimi için oldukça önemlidir.
Bu öğrenme alanının temel amacı çocuklarda zengin ve sağlam bir sayı kavramının oluşturulması ve işlem
becerilerinin geliştirilmesidir. Basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin temelleri ilkokul ikinci sınıfta atılmaya
başlar. İlkokulda bir sayının somut modellerle gösterimi ile sayının okunuşu ve yazılışı arasındaki ilişkilere dikkat
çekilir. Öğrenci 10’un onluk sistemde özel bir birim olduğunu anlar. Ayrıca, onluk taban bloklarının kullanımında,
bir sayı modellenirken onluk ve birliklerin fiziksel sıralamasının sayının değerini değiştirmediğini; fakat sayılar
yazılırken rakamların yazılış sıralamasının sayının değerini değiştirdiğinin farkına varır. Basamak, bir doğal
sayıda, birlik, onluk, yüzlük,… grupların her biridir. Basamak değeri ise, rakamların sayı içinde bulunduğu
basamağa göre gösterdiği değer. Çocukların dokuzdan daha büyük sayılarla hesaplama yapabilmek için basamak
değerini bilmeye ihtiyaçları vardır. Dokuz sayısından sonra basamak kavramı öğrenci için daha farklı bir boyut
alacağından öğrencinin farklı gruplamaları öğrenmeye ihtiyacı vardır. Basamak değeri kavramı onluk sayı
sisteminin nasıl kullanıldığının anlamlandırması açısından programlarda yer alması ve öğretimi önemlidir.
Basamak değeri sembollerle miktarın temsilidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere basamak değerindeki miktarın
temsilini çocuğa kavratmak için her bir basamağın temsil ettiği değerin anlamlandırılması önemlidir. İlkokul
Matematik Dersi Öğretim Programının her sınıfında kapsamlı bir şekilde yer alan “Doğal Sayılar” öğrenme alanı
içinde yer alan basamak kavramına yönelik yurt içi çalışmalar oldukça sınırlıdır ve son yıllarda ele alınan bir
konudur Bu duruma karşın konu yurt dışı araştırmalarda uzun süredir yer almaktadır. Basamak kavramının
programda geniş yer bulması, sayılar ve işlemlerde önem kazanması ve ilkokul düzeyinde bu kavramın temelinin
oluşturulması ve bu düzeyde yapılan çalışmanın ilkokul düzeyinde yok denecek derecede olması düşüncesi
çalışmanın gerekliliğini oluşturmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, ilkokulun sonunda öğrencilerin basamak
kavramına yönelik durumlarını ortaya koyarken varsa yaptıkları hataların derinlemesine incelenmesidir. Bu
çalışma temel nitel araştırma desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Haymana ilçesi merkezinde yer
alan bir ilkokulun dördüncü sınıfındaki iki şubesindeki tüm öğrencileri kapsamaktadır. Temel nitel araştırma
anlama ve yorumlamaya dayalıdır. Tüm disiplin alanları ve pratikte uygulama alanlarında görülebilen temel nitel
araştırmada veriler; görüşmeler gözlem ve doküman analizi yoluyla toplanmaktadır. Çalışmada ilkokul 4. sınıf
öğrencilerinin basamak kavramına yönelik öğrenme düzeyleri; doğruluk ve varsa yapılan hatalar derinlemesine
incelenecektir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi yoluna gidilmiştir. Çalışmada
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Doğal sayılarda Basamak Kavramı Testi”
veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Veriler içerik analizine tabi tutulacak ve tablolaştırılarak sunulacaktır.
Ayrıca öğrencilerin cevapları doğrudan alıntılarla verilecektir. İlgili alan yazınla desteklenerek yorumlanacak ve
öneriler verilecektir.
Anahtar kelimeler: Doğal sayılar, basamak kavramı, ilkokul.
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Abstract
The learning domain of “numbers” is an integrated part of primary school mathematics education
program. Acquisition of number concepts is one of the significant prerequisities of the development of advanced
mathematical skills. the ultimate goal of the learning domain of numbers is to reinforce the rich and solid number
concept and to improve the mathematical operations. In the second grade of primary school the concept of digit
and decimal number system are introduced. In the primary education a number is taught through concrete
models and its pronounciation and written form. Students recognize that the number ten is a special unit of
the decimal number system. They also become aware of the fact that the order of numbers in decimal system
is not affected by the physical ordering of numbers, but the order in written form is closely related to the value
of numbers. Digit covers the groups of numbers at different levels such as decimal and hundred. The value of
digit refers to the value of a number based on its digit. Students need to know the value of digit in order to
perform operations using the numbers higher than nine. Students should learn different number groupings to
realize such operations. Therefore, mathematics education program should include the value of digit in order to
comprehen how to use decimal system. The value of digit is represented by several symbols. In order to make
children comprehend the representation of quantity in digit value each digit value should be understood. In
Turkey studies on digit value in relation to the learning domain of “numbers” and the exisitng studies have just
begun. However, international studies on this topic are numerous and have been conducted for a long time. This
study is planned to be carried out due to the fact thact the value of digit is an important part of the educational
program, is crucial in mathematical operations and is one of the basic concepts in primary school mathematics
courses. The aim of the study is to reveal the knowledge of the primary students about the concept of digit and
to identify their potential incorrect understanding about it. The study was designed as a qualitative research.
The participants of the study are the fourth grade priamry students attending two different primary schools in
Haymana district. As it is known basic qualitative research is based on understanding and interpretation. In
qualitative research the data are mostly collected through interviews, observations and document analysis. As
stated above the study deals with the primary students’ comprehension of the concept of digit and their potential
misunderstanding about this concept. The data of the study were collected through the document analysis. The
authors developed the “the digit concept in natural numbers test” which included open-ended items. The data
obtained will be examined through content analysis. The findings will be supported through direct quotations
and be discussed based on the previous findings. Suggestions will also be offered.
Keywords: Natural numbers, digit concept, primary education.
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Özet
Uluslararası alanda eğitim programlarının kazandırmayı hedeflediği alanlardan biri de düşünme
becerileridir. Problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme, yansıtıcı düşünme, üst biliş becerileri gibi üst
düzey bilişsel becerilerinin kavramsal gelişimi ve öğretimiyle ilgili araştırmaların yoğun bir şekilde ele alındığı
görülmektedir. Araştırmanın temel konusu olan özenli düşünme, duyguları, değerleri, inançları, tutumlar gibi
duyuşsal özellikleri esas alarak yukarıda ifade edilen bilişsel becerileri kullanan bir düşünme biçimidir. Lipman
tarafından öne sürülmüş olan özenli düşünme; duygusal düşünme, normatif düşünme, aktif düşünme, değer
atfedici düşünme ve empatik düşünme boyutlarını içermektedir. Özenli düşünme doğası gereği duygu, değer,
inanç gibi duyuşsal yapıların bir düşünce sistemi içerisinde uygulamaya konulmasını öngördüğü için duyuşsal
gelişimle ilgili ortaya çıkabilecek sorunları da indirgemesi düşünülmektedir. Bunun dışında araştırmanın temel
hedefi, ülkemiz eğitim sisteminde henüz yeni olan özenli düşünmenin ölçülebilir bir beceri olup olmadığının
araştırılmasıdır. Lipman’ın belirttiği üzere özenli düşünme eleştirel düşünme becerisi gibi bağlama duyarlı bir
düşünme becerisidir. Bu yüzden geliştirilen ölçme aracının senaryoya dayalı bir özenli düşünme becerileri
envanteri tasarlanmıştır. Bu envanter, 5 seçeneği içeren 20 kısa paragraf, 100 maddeden oluşmaktadır. Her bir
paragraf, ihtiyaç değerlendirme çalışması ile ortaya konulan kazanımı yansıtmaktadır. Geliştirilen envanterin
kuramsal temeli, Krathwohl’un duyuşsal alan taksonomisinde yer alan aşamalara dayanmaktadır. Senaryoya
dayalı özenli düşünme becerileri envanterinin geliştirilmesini hedefleyen araştırma, sıralı keşfedici karma
desen ile tasarlanmıştır. Öncelikle araştırmanın nitel veri toplama aşamasında kazanımlara uygun biçimde
yapılandırılan senaryolara yönelik verilen tepkiler elde edilmiştir. Daha sonra nicel olarak ölçme aracının bir
örneklem üzerinde uygulamasını içermektedir. Geliştirilen ölçme aracının aşamaları ve gerçekleştirilen işlemler
bulgularda sunulmuştur. Nitel olarak gerçekleştirilen süreçlere ilişkin bulgular şu şekildedir.
a.

Senaryoların kazanıma uygun bir şekilde oluşturulması. 20 kazanımı içeren her bir senaryo bir hikâye
akışı içerisinde yapılandırılmıştır.
b. Kazanım senaryo ilişkisine ait kapsam geçerliği. Senaryoların kazanımların kapsamına uygunluğunu ve
anlaşılırlığını anlamak için 5 uzmanın değerlendirmesi ve önerileri alınmıştır. Uzman değerlendirmesine ilişkin ortalamanın 3.2 ile 5.0 arasında değişmektedir.
c. Senaryoların maddelerinin yazımı. 7. Sınıfta öğrenim gören 58 öğrencinin senaryolara tepkisi alınmıştır.
d. Öğrenci görüşlerine dayalı olarak maddelerin duyuşsal taksonomiye uygun bir şekilde yazılması. Öğrencilerden nitel olarak elde edilen tepkiler, taksonominin aşamalarına uygun olarak sınıflandırılmış ve
her bir düzeyin içeriğine uygun olarak yapılandırılmıştır.
e. Taksonomi – madde düzeyi ilişkisine dair uyum geçerliği. Maddelerin duyuşsal taksonomi basamaklarına uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan uyum geçerliğine yönelik 3 uzman değerlendirmesi
2.0 ile 5.0 arasında değiştiği görülmüştür. Uzman önerileri dikkate alınarak maddeler düzenlenmiştir.
Nicel olarak gerçekleştirilen bulgular ise şu şekildedir.
a.

Envanterin bir örnekleme uygulanması. Tasarlanan envanter yapılan düzenlemelerin ardından 7. Sınıfta
öğrenim gören 184 öğrenciye uygulanmıştır.
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b.

Yapı geçerliği. Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak için yapılan alt % 27 – üst % 27 gruplar farkı madde
analizi sonuçları, 20 senaryoya verilen tepkilerin, özenli düşünebilen ve düşünemeyeni ayırt eden bir
ölçme aracı olduğunu göstermektedir (p<.05).
c. Güvenilirliğin sağlanması. Cronbach alfa katsayısının ise .673 olduğu hesaplanmıştır.
Nitel ve nicel olarak aşama aşama yapılan kapsam, uyum, yapı geçerlik analizleri, envanterin geçerli olduğunu
göstermektedir. Güvenilirlik katsayısına bakıldığında envanterin güvenilir olduğu söylemek mümkündür.
Anahtar kelimeler: Özenli düşünme becerisi, 7. sınıf, envanter, ölçek geliştirme, geçerlik
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The Development of Caring Thinking Skills Inventory Based on Problem Scenarios:
A Study of Validation and Reliability
Asım Arı1, Ufuk Uluçınar2
1Assoc. Prof. Dr., Eskisehir Osmangazi University, ari@ogu.edu.tr
2 Res. Ast, Uşak University, ufuk.ulucinar@gmail.com

Abstract
One of the objectives that all the curricula aim to imbue for students is higher order thinking skills. Like
problem solving, critical thinking, decision making, reflective thinking, meta cognitive thinking skills, studies
about conceptual development and teaching of higher order thinking skills have been heavily addressed in the
literature. The main subject, caring thinking is a thinking type employing cognitive skills above considering
affective characteristics such as emotions, values, beliefs, attitudes. Caring thinking conceptualized by Lipman
consists of the types of affective thinking, normative thinking, active thinking, appreciative thinking, and
emphatic thinking. Since caring thinking aims to incorporate affective structures such as emotion, values, and
beliefs into a thinking process, therefore, it has been thought that thinking style can deal with possible challenges
about affective development. The main purpose of this study is to explore whether it is or not measurable in
the context of Turkish learning culture. As Lipman stated, caring thinking is thinking type which is sensitive to
the context like critical thinking. Therefore, the inventory of caring thinking skills has been designed based on
problem scenarios. It is made of 20 short problem scenarios including 5 options, totally 100 items. Each scenario
reflects an attainment revealed via needs assessment study. Theoretical base of the inventory developed is based
on steps of Kratwohl’s affective domain taxonomy. Aiming the development of caring thinking skills inventory
based on problem scenarios, the study is designed through the exploratory sequential mixed design. Firstly, the
responses to problem scenarios suitably constructed to attainments have been obtained qualitatively. After then,
the inventory designed has been applied to students in the quantitative stage. The findings of processes conducted
qualitatively is presented below.
a.

Constructing problem scenarios suitably to attainments. Totaly, 20 problem scenarios have been constructed and sequentied in a story flow.
b. Content validity of attainment-scenario relationship. In order to determine appropriateness and comprehensibility of scenario-attainment, the opinions and suggestions have been obtained from 5 experts.
Their ratings change between 3.2 and 5.0 points.
c. Obtaining the responses to problem scenarios. 58 7th grade middle school students’ responses to problem scenarios have been obtained.
d. Writing the items of problem scenarios suitably affective taxonomy. The responses obtained from students qualitatively have been classified by steps of Kratwohl’s affective taxonomy and constructed suitable to the content of each step.
e. Face validity of the level of items-taxonomy steps. 3 expert ratings vary from 2.0 to 5.0 point in order to
determine appropriateness of items – affective taxonomy steps. The items written have been corrected
considering the feedbacks from experts.
The findings of processes conducted quantitatively is given below.
a.

The pilot implementation of inventory on a given sampling. Following the amendments of inventory, it
has been performed.
b. Construct validity. In order to perform construct validity of the inventory, for low % 27 – upper % 27
group item analysis test, independent sampling test has been done. Students’ ratings on 20 scenarios
showed that caring thinkers and uncaring thinkers differentiate in (p<.05).
c. Calculating reliability. Cronbach alpha coefficient is calculated as .673.
Conclusion
In both qualitative and quantitative stages, the analysis of content validity, face validity, and construct
validity indicate that the inventory is valid, and it possible to say that reliability coefficient is reliable.
Keywords: Caring thinking skill, 7th grade, inventory, scale development, validation, reliability.
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Leh ve Türk Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algılarını Etkileyen Faktörleri
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Özet
Öğretmen yeterliği öğrencide beklenen öğrenme çıktılarını elde etme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır
(Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, 2001). Öğretmen yeterlik algısı öğretmen motivasyonu, öğretmenlik
mesleğine bağlılık ve öğrenci başarısı açısından önemlidir. Öğretmenlerin öğrenme çıktılarına ve kurumsal
hedeflere ulaşmada öğrencilere yardımcı olması beklenmektedir. Öğretmen yeterliği öğrenci başarısında önemli
rol oynamaktadır (White, 2009; Eberle, 2011; Mojavezi, Tamiz, 2012). Alan yazın öğretmen yeterliğinin birçok
faktörden etkilendiğini göstermektedir. Öğretmenin mesleki bilgisi dışında kişilik özellikleri, hizmet öncesi
öğretmen eğitimi, hizmet içi öğretmen eğitimi, öğretim kaynakları ve materyal öğretmen yeterliğinde çok
önemli bir rol oynamaktadır (Bandura, 1997; Ross, Bruce, 2007; Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy, 2002; Oh,
2010; Yune Kim, 2014). Mevcut karşılaştırmalı çalışma, Polonya ve Türkiye›de İngilizce öğretmenlerinin yeterlik
algılalarını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bulgular, çoklu vaka çalışması tasarımına dayalı
nitel çalışmadan elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, Polonya ve Türkiye›de yer alan kamu orta öğretim
okullarında İngilizce öğretmenleri ve öğrencileri kapsamaktadır. Veriler, pasif katılımcı gözlemi, öğretmenlerle
bireysel görüşmeler ve öğrencilerle yapılan odak grup görüşmeleri yoluyla elde edilmiştir. Verileri analiz etmek
için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Polonya ve Türkiye›deki İngilizce öğretmenlerinin
yeterlik algılarının, öğretmen eğitimi, kişisel ve sosyal faktörler, öğretimle ilgili faktörler ve bağlamsal faktörler
olmak üzere benzer faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Ancak, alt kategoriler incelendiğinde, faktörlerin
farklılık gösterdiği görülmektedir. Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerinin yeterlik algılarını etkiyen faktörlerin
Polonya’daki İngilizce öğretmenlerini yeterlik algılarını etkiyen faktörlerden daha fazla olduğu aşikârdır.
Araştırma bulguları Polonya ve Türkiye’de İngilizce Öğretmenlerinin yeterlik algılarını artırmak için öğretmen
yeterlik algılarını etkileyen faktörleri mümkün mertebe azaltmak gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Yeterlik, faktörler, algılar, İngilizce öğretmenleri
iBu

çalışma Leh ve Türk Öğretmenlerin Yeterlikleri- Algılar ve Faktörler. Karşılaştırmalı Analiz adlı doktora tezinden üretilmiştir.
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Abstract
Teacher’s efficacy is defined as the capacity of a teacher to achieve expected learning outcomes of a student
(Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, 2001). Efficacy perception of a teacher is significant for teacher motivation,
dedication to teaching profession, and student achievements. Teachers are expected to help students to attain
learning outcomes, and institutional objectives. Teacher efficacy takes role on students’ academic achievement
(White, 2009; Eberle, 2011; Mojavezi, Tamiz, 2012). Research shows that teacher’s perception of efficacy is
influenced by many factors. In addition to the teacher’s knowledge, teacher personality traits, pre-service
teacher education, in-service teacher education, teaching sources and materials play a very significant role
in teacher efficacy (Bandura, 1997; Ross, Bruce, 2007; Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy, 2002; Oh, 2010;
Yune Kim, 2014). Current comparative study aimed to explore factors influencing the efficacy perceptions of
English language teachers in Poland and Turkey are presented. The findings are derived from the qualitative
study based on multiple-case study design. Participants of the study involve English teachers and students
from public upper-secondary schools situated in Poland and Turkey. The data was obtained through passiveparticipant observation, individual interviews with teachers and focus group interviews with students. To analyze
data obtained, qualitative content analyses method was employed. The presented findings show that efficacy
perceptions of English teachers in Poland and Turkey are influenced by identical categories, namely factors related
to teacher education, personal and social related factors, instructional factors, and contextual factors. However,
when subcategories are examined, it is obvious that factors vary. It is clear that in general efficacy perceptions of
English teachers in Turkey are influenced by more factors when compared with the factors influencing efficacy
perceptions of English teachers in Poland. Findings of the study suggested that to increase efficacy perceptions of
English teachers in Poland and Turkey, factors influencing teachers’ efficacy perceptions should be minimized.
Keywords: Efficacy, factors, perceptions, English teachers
iThis

study was reproduced from a doctoral dissertation called Polish and Turkish Teachers’ Effıcacy - Perceptions and Factors. A Comparative Analysis.
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ESOGÜ İngilizce Hazırlık Programı Tasarımı ve İhtiyaç Analizi Çalışması
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Özet
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, İngilizce öğretim yapan fakültelere yerleştirilen öğrencilere bir yıl
süreli hazırlık İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır. Bu süreç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı
Diller bölümü tarafından yürütülmektedir. Bölümdeki öğrenme-öğretme süreçleri, bölüm içinde yer alan
birimler tarafından planlanıp yürütülmektedir. Bununla birlikte, öğretim süreci yazılı bir öğretim programına
dayalı olarak sürdürülmemektedir. Başka bir ifadeyle, henüz geliştirilmiş yazılı bir hazırlık İngilizce öğretim
programı bulunmamaktadır. Bu durum, bölümdeki öğretim uygulamalarına ilişkin öğrenme-öğretme ve ölçmedeğerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, öğretim materyallerinin belirlenmesi gibi çeşitli boyutlarda sorunlar
ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, 2010 yılında bölümde kurulan program geliştirme birimi tarafından, öğretim
programı tasarlama çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır. Çalışmanın amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yabancı Diller Bölümünde İngilizce öğretim programı tasarlama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen
ihtiyaç analizi ve uygulamada gerçekleştirilen değişikliklerin etkililiğine ilişkin yapılan çalışmaların sonuçlarını
açıklamaktır. Araştırma, nitel veri toplama yöntemleri kullanılarak yapılmış bir ihtiyaç analizi çalışmasıdır.
Çalışma, 2015-2016 akademik yılında bölümde görev yapan öğretim elemanları ve öğrenim görmekte olan
öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Öğretim elemanlarının programın öğelerine yönelik görüşlerini almak için nitel
veri toplama yöntemlerinden odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda toplam beş odak grup
görüşmesi yapılmıştır. Öğrencilerin, programın öğelerine ilişkin görüşleri de nitel veri toplama yöntemlerinden
çalıştay tekniği yoluyla alınmıştır. İhtiyaç analizi sonucunda öğretim uygulamalarında yapılan değişikliklerin
etkililiğinin değerlendirilmesi için, 2016-2017 akademik yılında öğrencilerin uygulanan programa ilişkin
görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu bir anket yoluyla alınmıştır. Veriler betimsel analiz
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İhtiyaç analizi çalışması kapsamında elde edilen bulgular ‘programın
amaç ve çıktıları’, ‘öğrenme yaşantıları’, ‘içerik’, ‘ölçme ve değerlendirme’ ve ‘programın genel yapısı’ temaları
altında açıklanmıştır. Uygulamadaki değişikliklere ilişkin açık uçlu anketle elde edilen öğrenci görüşleri ise
‘ders materyalleri’, ‘ölçme ve değerlendirme’ ve ‘programın genel yapısı’ temaları altında analiz edilmiştir. İhtiyaç
analizi çalışması sonuçları doğrultusunda, öncelikle öğretim uygulamalarında temel alınan ilkelerle, öğrenmeöğretme ve ölçme-değerlendirme süreçlerinde yapılabilecek değişiklikler belirlenmiştir. Bu doğrultuda önerilen
değişiklikler, 2016-2017 akademik yılında uygulanmıştır. Aynı akademik yılın sonunda, öğrencilerin öğretim
materyallerine ve ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yapılan değişiklikleri genelde olumlu olarak
algıladıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin öğretim uygulamalarında temel alınan ilkelere ve
öğrenme-öğretme sürecine ilişkin sorunlar ifade ettikleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, bölümde yürütülen
öğretim uygulamalarına ilişkin sorunların incelenmesine yönelik çalışmaların gerekliliğini göstermektedir.
Bu doğrultuda, öğretim uygulamalarında yapılan değişikliklere ilişkin öğretim elemanı görüşlerinin alınması
önerilebilir. Ayrıca, öğrencilerin öğretim elemanlarının kullandıkları yöntem tekniklere ilişkin belirttikleri
olumsuz görüşler, öğretim elemanlarına yönelik mesleki gelişim etkinliklerinin planlanmasında dikkate alınabilir.
İhtiyaç analizi ve program geliştirme çalışmalarında sürekliliği sağlamada ise, gelecekteki çalışmaların ilgili alan
yazında var olan ya da geliştirilebilecek bir model temelinde gerçekleştirilmesi yararlı olabilir. Bu bağlamda,
program geliştirme uzmanlarından alınacak görüş ve öneriler de, gelecekteki çalışmaların etkililiğini arttırabilir.
Anahtar kelimeler: Program tasarımı, ihtiyaç analizi, hazırlık ingilizce öğretim programı
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Abstract
In Eskisehir Osmangazi University, the students enrolled in departments offering the education in English
are provided English language education for a year and this process is carried out by Foreign Languages
Department. Teaching and learning process is planned and coordinated by the units organized in the department.
However, the department doesn’t follow a written curriculum while carrying out the process. In other words, the
department does not have a written curriculum to follow during the process. The lack of a written curriculum
causes some problems regarding the implementation of learning and teaching and testing and evaluation
processes and selection of teaching materials. Taking these problems into consideration, a curriculum design
study was initiated by curriculum development unit established in 2010. The aim of the study is to explain the
results of the needs analysis and evaluation studies conducted within the scope of curriculum design study
in Eskisehir Osmangazi University, Foreign Languages Department. The research is a needs analysis study
carried out through qualitative data collection methods. Needs analysis studies were conducted in 2016-2017
academic year with the students and the teaching staff employed in the department. Focus group technique, a
qualitative data collection technique, was used to take views and opinions of teaching staff about components
of the curriculum and five focus group interviews were conducted. Also, opinions of the students about the
components of the curriculum were taken through workshop technique, one of the qualitative data collection
techniques. In 2016-2017 academic year, the opinions of the students were taken by the researchers through an
open ended questionnaire developed to evaluate effectiveness of the changes done in the light of the results of
the needs analysis studies. The data obtained from the study was analysed through content analysis technique.
The findings obtained from the needs analysis study was explained under themes of “objectives and outcomes
of the curriculum”, “content”, “learning and teaching experiences”, “testing and evaluation “general structure
of the curriculum”. Besides, findings of questionnaire including the students’ opinions on the changes done in
the curriculum in practice were explained under themes of “teaching materials”, “testing and evaluation” and
general structure of the curriculum” In accordance with the results of the needs analysis study, principles of the
teaching process and necessary changes to make about the learning and teaching, and testing and evaluation
processes were determined and suggested changes were implemented in 2016 and 2017 academic year. At the
end of this academic year, it was seen that most of the students had a positive attitude towards the changes.
However, they expressed some problems regarding the principles the teaching process bases on and learning
and teaching processes. The results of the study revealed a need for further studies exploring and explaining
the problems. For this aim, the views of the teaching staff about the changes made in the learning and teaching
process may be taken. Also, the negative views of the students about the teaching techniques of instructors may
be taken into consideration while designing professional development activities addressing to the teaching staff.
Additionally, further studies of needs analyses and curriculum development studies may be done in accordance
with an existing model in the literature in order to provide sustainability of the curriculum development studies.
The views taken from the curriculum development experts may increase the effectiveness of follow-up studies.
Keywords: Curriculum design, needs analysis, preparatory english language curriculum
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Özet
PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlar, ülkelerin eğitim reformlarına kaynaklık etmektedirler. Bu
sınavlardan elde edilen sonuçlar, ülkelerin eğitim sistemlerinin neden başarılı ya da neden başarısız olduğuna dair
önemli ipuçları vererek değişime ve gelişime ihtiyaç duyulan alanlara dikkati çekmektedir. PISA sınavında öğrenci
başarılarını etkileyen değişkenlerden biri okul öncesi eğitim durumudur. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin,
almayan öğrencilerden daha başarılı puanlar elde ettikleri bilinmektedir. Burada dikkati çeken ve bu çalışmanın
çıkış noktası olan problem, 2015 PISA’da OECD ülkelerinde okul öncesi eğitim alan öğrencilerle almayan
öğrenciler arasındaki fen puan farkı daha yüksekken, Türkiye’de bu farkın daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Bu farkın anlaşılması noktasında ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin etkililiğinin arttırılması noktasında eğitim
programlarının karşılaştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve OECD ülkelerinden
Singapur okul öncesi eğitim programlarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapmaktır. Çalışma, nitel bir
araştırma olup döküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Her iki ülkenin okul öncesi eğitim programı; program
yapısı, amaç ve hedefler, kazanımlar ve içerik, eğitim durumları ve sınama durumları açısından karşılaştırmıştır.
Dolayısıyla, çalışma tanımlayıcı karşılaştırmalı eğitim çalışmasıdır. Karşılaştırmalı analizler neticesinde bulgular
özetlendiğinde; 2012-2013 eğitim öğretim yılında yenilenen Türkiye ve Singapur okul öncesi eğitim programları
Yapılandırmacı Paradigma ve Sosyal Öğrenme Kuramlarına dayanmaktadır. Aynı paradigmada şekillenen her
iki programın benzer ilkelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Fakat, Türkiye okul öncesi eğitim programı farklı
ülkelerin okul öncesi programlarından derlenerek eklektik bir yapıdayken, Singapur okul öncesi eğitim programı
öğrenme kuramlarından beslenerek oluşturulmuş kuramsal bir programdır. Türkiye okul öncesi eğitim programı
36-48 aylık çocukların eğitimini kapsarken, Singapur 48-72 yaş çocukları kapsamaktadır. Bu nedenle programda
öz bakım becerilerine yönelik öğrenme alanı ve kazanımların olduğu belirlenmiştir. Diğer bir farklılık, Türkiye
okul öncesi eğitim programında sadece Türkçe ana dil eğitimi vurgulanırken Singapur okul öncesi eğitim
programında hem Singaporean ana dil eğitimi hem de İngilizce dil eğitimi vurgulanmaktadır. Türkiye okul öncesi
eğitim programı beş öğrenme alanından oluşurken Singapur okul öncesi eğitim programı altı öğrenme alanından
oluşmaktadır. Türkiye okul öncesi eğitim programında Öz Bakım Becerileri öğrenme alanının olduğu, Singapur
okul öncesi eğitim programında ise Estetik ve Yaratıcı ifade ve Dünyanın Keşfi öğrenme alanlarının olduğu tespit
edilmiştir. Türkiye okul öncesi eğitim programında fen ve sanat eğitimini destekleyici “Dünyanın Keşfi, Estetik
ve Yaratıcı İfade” gibi öğrenme alanlarının ve kazanımlarının eklenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda
yabancı dil eğitimi ile ilgili öğrenme alanlarının ve kazanımlarının programa eklenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi, eğitim programı, karşılaştırmalı eğitim, PISA
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Abstract
Cross-national tests such as PISA and TIMSS are the causes igniting the wick for countries’ educational
reforms. The results of these exams draw attention to areas which need to be changed and developed, giving
important clues of why countries’ educational systems are successful or not. One of the variables affecting student
achievement in PISA exam is preschool education status of students. It is known that preschooled students are
getting higher scores than non-preschooled students. The main problem, which is the starting point for this
study, is that the difference in science scores between the students who took pre-school education and did
not in OECD countries in 2015 PISA is being higher than difference between preschooled students and nonpreschooled students in Turkey. Both to understand why the difference has occurred between OECD countries
and Turkey and to contribute to increase the effectiveness of pre-school education in Turkey, it is considerably
important to compare curricula of these countries. The aim of this study is to make a benchmarking of preschool curricula of Turkey and Singapore, which is one of the OECD countries. The study was a qualitative
research and document analysis technique was used. Pre-school curricula of both countries were examined from
the point of curriculum structure, purposes and aims, objectives and content, teaching-learning processes, and
assessment and evaluation. Therefore, this is a descriptive-comparative educational research. As the findings
are summarized in the followings; the pre-school curricula of Turkey and Singapore revised in the 2012-2013
academic year are based on Constructivist Paradigm and Social Learning Theories. It has been determined that
both curricula in the same paradigm have similar basic principles. However, pre-school curriculum in Turkey
is compiled from pre-school programs of different countries, thereby having an eclectic structure. However, the
pre-school curriculum in Singapore is a theoretical program nourished with teaching-learning theories. Preschool curriculum of Turkey covers the education of children between 36-48 months, while Singapore covers
children between 48-72 years old. For this reason, it has been determined that the curriculum of Turkey has
learning areas and acquisitions related to self-care skills. Another difference is that while Turkish native language
education is emphasized in the pre-school curriculum in Turkey, both the Singaporean native language education
and the English second language education are emphasized in the pre-school curriculum in Singapore.
While the pre-school curriculum in Turkey consists of five learning areas, the Singapore pre-school education
program consists of six learning areas. It has been determined that Turkey has differently the learning area and
objectives of Self-Care Skills; however, Singapore includes two different learning areas as Aesthetics and Creative
Expression and Discovery of World. It can be inferred that learning areas and acquisitions such as “Earth’s
Discovery, Aesthetics and Creative Expression” supporting science and art education should be added to the preschool curriculum in Turkey. Furthermore, learning areas and acquisitions related to foreign language education
should be added to the curriculum.
Key Words: Pre-schooling, curriculum, comparative education, PISA
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Özet
Eğitim toplumun sahip olduğu değerlerin ve kültürün gelecek nesillere aktarımını sağlayan, toplumun
bireylerini ve buna bağlı olarak toplumu geleceğe hazırlayan bir süreçtir. Eğitim sürecinde bu beceri ve
davranışların kazanılmasında eğitim programların önemi çok büyüktür. Ornstein, Hunkins’e göre (s.10, 2004)
eğitim programı istenilen hedeflere veya amaçlara ulaşmak için stratejiler içeren yazılı bir belgedir, eğitilecek
kişiler için öğrenme fırsatları içeren eylem planıdır. Eğitim programını sürekli kılan unsurlardan biride
ölçme-değerlendirme basamağıdır (Demirel, 2012 ve Kandemir, 2016). Ölçme ve değerlendirme; hedefler
doğrultusunda bireylerde meydana gelmesi istenilen istendik davranışların kazanılıp kazanılmadığını, kazanılma
düzeyini, kazanmadıysa nedenlerini ve kazandırabilmek için eğitimde yapılması gerekenleri belirleyen doğrudan
veya dolaylı sınama durumları ve yargıya varma işlemleridir (Ornstein ve Hunkins, 2009, s.235; Sönmez, 2012,
s.451). Günümüzde ölçme ve değerlendirme için halen kullanılmakta olan, kağıt kalem testleri, öğrencilerin
sahip olduğu bireysel farklılıkları göz ardı etmekte, tek tip öğrenci profiline göre sorular hazırlanılmakta, bu
nedenle geçerli ve güvenilir sonuçlar vermemektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bireyin sahip olduğu
özelliklerini, yeteneklerini ve bilgi düzeyini belirlemek için bilgisayar ve teknolojiyi de içeren alternatif ölçme
araçları geliştirilmiştir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış olan kağıt-kalem testlerinin yerini bilgisayar
destekli alternatif testler (computer- based tests, CBT) ve bireyin sahip olduğu zeka, yetenek ve ilgilerini de
göz önünde bulunduran bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testler-BOB testleri (Computerized Adaptive
Test, CAT) yer almıştır (McBride Sz Martin, 1983). Günümüzde kullanılmaya başlanan BOB testleri ile
madde tepki kuralına göre Binet tarafından hazırlanılmış olan ve ilk bireysel test kabul edilen IQ testi, temel
amaçları bireyselliğin merkezde olması nedeniyle benzetilmektedir (Weiss, 2011). Ölçmedeki yeni arayışın
bir tezahürü olarak kullanılan soru türü; kısa cevaplı maddelerdir. Cevabı sınava girenler tarafından bulunup
yazılan ölçme araçlarından bir tanesi olan kısa cevaplı sorular, bu özelliği ile açık uçlu sorulardan biri olan klasik
yazılı sınavlara benzese de, cevaplarının kısa olması nedeniyle öğrenci yorumunun olmaması özelliği ile klasik
yazılı sınavlardan farklılık gösteren, iyi hazırlanması halinde bilişsel öğrenme kademelerinin her bir düzeyini
ölçebilme yetisine sahip, hazırlanması, uygulaması ve puanlaması kolay olan, cevabı bir kelime, kısa sözcük
grubu veya sayı ya da semboller olan sorulardan oluşan ölçme araçlarıdır (Yavuz, 2006). Bu çalışmanın amacı,
eğitimde ölçme ve değerlendirmede bireyselliğe verdiği önemle daha çok kullanılmaya başlanılan bilgisayar
ortamında bireyselleştirilmiş testler-BOB testlerin ve Türkiyede ÖSYM ve Anadolu Üniversitesinin de sınavlarda
sormaya başladığı ve Dünyada birçok üniversitelerde kabul edilen sınavlarda sorulan Kısa Cevaplı Soruların
temellerini incelemek ve karşılaştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
kullanılacaktır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar. Doküman incelenmesi, hemen her araştırma için kaçınılmaz olan bir veri toplama
tekniğidir. Hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği araştırma problemi ile
yakından ilgilidir. Bu araştırmada veri kaynağı olarak; özellikle yurt dışında yayınlanmış eğitim programları,
eğitimde ölçme ve değerlendirme, teknoloji ve günümüzdeki eğitim sistemiyle ilgili araştırmalar incelenilecektir.
Çalışma sonucunda BOB testlerinin dayandığı felsefi temeller, amacı, uygulama şekli ve getirdiği faydalar ortaya
çıkarılacak, kısa cevaplı maddelerin BOB testlerinde uygulanabilirliği ile ilgili incelenecek ve ilerde eğitim
sistemiyle uygulanabilirliğiyle ilgili yorumlar yapılarak, sonuçlandırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş testler, eğitim programı, kısa cevaplı maddeler,
madde tepki kuramı, ölçme ve değerlendirme.
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Abstract
Education is a process that prepares the society’s individuals and society accordingly for the future, which
enables the society to convey its values and culture to future generations. Curriculum is very important to gain
these skills and behaviors in the training process. According to Ornstein, and Hunkins (p.10, 2004), the training
program is a written document containing strategies for achieving the desired objectives or objectives, and an
action plan with learning opportunities for the trainees. One of the components that ensures the continuity of
the curriculum is the Measurement and Evaluation (Demirel, 2012 and Kandemir, 2016). Measurement and
Evaluation is direct or indirect test cases and judgment making procedures that determines the desired behaviors
to be won in the direction of the targets in terms of the targets, the level of the win, the reasons if not won,
and the things to be done in the training in order to win (Ornstein ve Hunkins, 2009, s.235; Sönmez, 2012,
s.451). Currently, paper-pencil tests, which are currently being used for measurement and evaluation, ignore
the individual differences that students have and do not give valid and reliable results because they are prepared
according to the uniform student profile. With the development of technology, alternative measurement tools
including computer and technology have been developed to determine the characteristics, abilities and level of
knowledge of the individual. Computer-based tests (CBT) and computerized Adaptive Test (CAT) that consider
individuals’ intelligence, abilities and knowledge, have taken place instead of paper-pencil tests prepared by
conventional methods (McBride Sz Martin, 1983). CAT tests used today is compared with IQ test which was
prepared by Binet according to the rule of substance response and accepted as the first individual test because
of the main purposes of them are to be central to your individuality (Weiss, 2011). The type of question used
as a manifestation of the new quest to measure; Short answered question. Short answered question, one of the
measuring instruments found and written by respondents and they are similar to the classic written exams that
are one of the open-ended questions because of this feature, however it is different from classical written exams
because of lack of student comment due to short answer, and in case of good preparation, it has the ability to
measure each level of the cognitive learning stages and preparing, applying and scoring is easy fort his type test
(Yavuz, 2006). The aim of this study is to examine and CAT tests, which is being used more and more with the
importance given to individuality in measurement and evaluation, and the Short Answered Questions that are
started to use in the exams by OSYM and Anadolu Universities. Qualitative research methods will be used in the
research. A document review includes an analysis of written materials that contain information about the cases
or phenomena targeted for investigation. Document review is a data collection technique that is inevitable for
almost any research. Which documents are important and can be used as a data source is closely related to the
research problem. As a source of data in this study, Education programs published abroad, measurement and
evaluation in education, research on technology and education system of today will be examined. As a result
of the study, the philosophical basis, aim, application form and benefits OF THE BOB tests are based on will
be examined, the short answer items will be examined with regard to their applicability in the BOB tests and
comments will be concluded with regard to their applicability with the education system in the future.
Keywords: Computerized adaptive tests, curriculum, short answered questions, substance response theory,
measurement and evaluation.

300

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

ID: 275
2017 İlkokul ve Ortaokul İngilizce Dersi Öğretim Programının İncelenmesi
Zühal Çubukçu1, Gülçin Çeliker Ercan2
1Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, zcubukcu@ogu.edu.tr
2Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, gceliker@ogu.edu.tr

Özet
Toplum sürekli değişmekte ve bu doğrultuda toplumun ihtiyaçları da sürekli değişim göstermektedir. Eğitim
programlarının da toplumun değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmesi için sürekli olarak gözden
geçirilmesi ve yeniden geliştirilmesi gerekmektedir. Program geliştirme en genel ifadeyle, ortaya çıkan ihtiyaç ve
beklentiler doğrultusunda program ögelerini gözden geçirmek ve program ögeleri arasındaki dinamik ilişkileri de
göz önünde bulundurarak gerekli değişiklikleri yapmak olarak tanımlanabilir. Programın geliştirilmesi dinamik
ve sürekliliği olan bir süreçtir ve sistem bütünlüğü vardır. Programın geliştirilmesi sürecinde programda yapılan
herhangi bir değişiklik ilgili programdaki diğer tüm basamakları etkiler. Bu nedenle yenilenen programlarda ne
gibi değişikliklerin yapıldığı ve yapılan bu değişikliklerin programın diğer ögelerinde ne gibi farklılıklara neden
olduğunu incelemek programları daha iyi anlamak ve güncellenen programlardaki gelişimi takip edebilmek
açısından önemli görülmektedir. Ayrıca yenilenen öğretim programlarının, program geliştirmenin teorisi ile ne
denli ilişkili olduğunu tespit etmek programların bir ön değerlendirmesini yapabilmek açısından gereklidir. Bu
gereklilik doğrultusunda bu çalışmanın amacı, 2017 yılında yayınlanan İlkokul (2-4.Sınıflar), Ortaokul ve İmam
Hatip Ortaokulu (5-8.Sınıflar) İngilizce dersi öğretim programını program geliştirme sürecine yönelik olarak
incelemektir. Bu doğrultuda 2017 yılında öğretim programlarını izleme ve değerlendirme sistemi kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan İngilizce dersi öğretim programı, programın
geliştirilmesinde temel alınan felsefe; benimsenen program tasarımı yaklaşımı; kullanılan program geliştirme
modeli; ihtiyaç belirleme yaklaşım ve teknikleri; hedefler ve hedeflerin oluşturulmasında benimsenen hedef
yazma yaklaşımı; içeriğin düzenlenmesinde benimsenen yaklaşım; eğitim durumlarının düzenlenmesinde temel
olarak ele alınan strateji, yöntem ve teknikler ile son olarak değerlendirme durumları açısından incelenecektir.
Çalışmada güncel İngilizce dersi 2-8. sınıflar öğretim programı en son geliştirildiği haliyle ele alınacaktır.
Bu nedenle araştırmanın desenlenmesinde nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır.
Araştırma verileri Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden yayınlanan İngilizce dersi (2-8.
Sınıflar) öğretim programı üzerinden doküman incelemesi yolu ile elde edilecektir. Veriler, eğitim programlarının
felsefi temelleri, program geliştirme modelleri, hedef yazma yaklaşımları, içerik düzenleme yaklaşımları vb.
başlıklar altında program geliştirme süreci göz önünde bulundurularak toplanacak ve betimsel analiz tekniğiyle
çözümlenecektir. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yine aynı başlıklar altında program geliştirme
sürecini aydınlatmaya yönelik olarak sunulacaktır. Mevcut çalışma kapsamında veri analiz süreci henüz
tamamlanmamış olup, ayrıntılı bulgu ve sonuçlara araştırma tamamlandıktan sonra yer verilecektir.
Anahtar kelimeler: İngilizce öğretim programı, program geliştirme, dokuman inceleme
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Abstract
Society and the needs of society are constantly changing. In this direction, educational programs need to
be reviewed and redeveloped so that they can respond to the changing needs and expectations of the society.
Curriculum development can be defined in the most general sense as observing curriculum elements in line
with emerging needs and expectations and making the necessary changes by taking into account the dynamic
relationships between curriculum elements. The development of a curriculum is a dynamic and continuous
process and has system integrity. Any changes made to a curriculum during the curriculum development process
affect all other elements of the curriculum. Therefore, examining what changes have been made in the renewed
curriculum and what kind of differences have been caused by this change in the other elements of the curriculum
is important in terms of understanding a curriculum better and keeping up with the progress of the updated
curriculum. Determining how relevant the renewed curriculum to the theory of curriculum development is also
necessary to be able to make a preliminary evaluation of the renewed curriculum. In line with this necessity, the
aim of this study is to examine the 2017 English curriculum, designed for primary education (2-8th grades), in
terms of the curriculum development process. In this respect, the English curriculum, recently published in the
official web site of Turkish Ministry of National Education within the scope of the monitoring and evaluation
system of teaching programs, is going to be examined with regards to theoretical knowledge of curriculum
development process such as: Curriculum development philosophy; curriculum design approach; curriculum
development model; needs assessment approaches and techniques; objectives and objective writing approaches;
content; the strategies, methods and techniques that are basically considered in the regulation of educational
conditions, and finally the assessment and evaluation. The case study of qualitative research methods is used in
the design of the research. Research data will be obtained by a document review through the current English
curriculum (2-8th grades) published on the official website of Turkish Ministry of National Education. The data
of the study will be collected under the themes of philosophical foundations of educational programs, curriculum
development models, objective writing approaches, content editing approaches, etc. by taking into account the
theoretical knowledge of curriculum development. And the data will be analyzed by using descriptive analysis
technique. The findings obtained as a result of the analysis of the data will also be presented under the same
themes. Within the scope of the present study, the data analysis process has not yet been completed, and detailed
findings and results will be available after the research is completed.
Keywords: English curriculum, curriculum development, document analysis
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Abstract
Education is the main foundations to achieve the advancement of a country. A good and affordable education
enables a country to create people’s better quality of living through advancing their intelligence. Meanwhile,
there are many poor people living in the remote area who cannot afford the education because of the expensive
tuition fee and it results in the jolt of dropout numbers among them. Such phenomenon was found in a group of
people living on the slope of Mount Merapi, Yogyakarta, Indonesia. The researcher found that one of the effects
of this phenomenon was the young children forfeit their time to play and study because of having to finish the
household chores first. This circumstance made the children acquire low learning performance, especially their
calculating skills. It became the primary consideration for the researcher to conduct this study. This study was
aimed to implement Montessori method which transferred to traditional games and food in an attempt to gain
the children’s calculation skills. The traditional games are dakon, nekeran, pathilan, kubuk manuk, and pasaran.
In addition, traditional food are gethuk, tofu, snake fruit, slondok renteng, jadah and tempeh. The researcher
conducted action research to 29 children at 1st, 2nd and 3rd grade by using traditional games method and 31
children at 4th and 5th grade by traditional food. A pretest was given at the very first meeting and the post-tests
were given twice after first cycle and the second cycle. The result showed that the learning process by applying
the traditional games based on Montessori Method got average based on cycle 1 and 2 of post-test and increased
19.42% of the children’s addition skill, 20.25% of their subtraction skill, 19.41% of their multiplication skill, and
25.12% of their division skill. Moreover, the second group consisting of the 4th and 5th grader that used traditional
foods method gave a result that their calculating skills got an average that calculated from cycle 1 and 2 of posttests and increase of 18.49% in addition skill, 23.46% in subtraction, 17.09% in multiplication, and 21.51% in
division.
Keywords: Montessori method, traditional games, traditional food
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Özet
Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda toplumun ve çağın ihtiyaçlarını karşılamada eğitimin önemi
yadsınamaz düzeydedir. Bu bakımdan, ilgili kurumlardan öğretim programlarının mevcut toplumsal yapıya
hitap edecek şekilde oluşturulması beklenmektedir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu beklentiyi karşılama
gayesiyle, öğretim programları sürekli olarak güncellenmektedir. Bilindiği üzere Türkiye’de ilkokul öğretim
programları son yıllarda sıklıkla olmak üzere, en son 2017 yılında güncellenmiştir. Yeni ilkokul programları,
2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulamaya konulacaktır. Bu bağlamda, temel eğitimin bir parçası
olan ilkokul öğretim programlarının güncellenmesine ilişkin, sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin
görüşlerinin alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin ve
okul yöneticilerinin 2017 yılında güncellenen ilkokul öğretim programlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış olup, araştırmada özel durum
yöntemi işe koşulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 sınıf
öğretmeni ve 5 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile
toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat sorularının hazırlanması sürecinde araştırmacılar tarafından literatür
taranıp, genel sorular hazırlanmıştır. Akabinde bu sorular iki alan uzmanı ve bir dil uzmanına sunularak,
uygunluğu konusunda dönütler alınmıştır. Formun nihai şeklini oluşturmak amacıyla iki öğretmen ve bir
yönetici ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış mülakat formu, “Sizce şu an uygulanan
program ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu? Neden”, “Öğretim programlarını değiştirme kararı sizce
hangi gerekçelerle verilmektedir? Eğitim paydaşlarının bu konuda fikirlerinin alındığını düşünüyor musunuz?
Niçin?” gibi sorular içermektedir. Görüşmeler, katılımcıların yazılı ve sözlü izinleri doğrultusunda ses kayıt cihazı
ile kayıt altına alınmış ve araştırmacılar tarafından kayıtların yazıya dökümü gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
veriler araştırmacılar tarafından farklı zamanlarda içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgulara ilişkin veriler bir
araya getirilerek kodlanacak ve temalar elde edilecektir. İlgili temalara ilişkin tablolar öğretmen konuşmalarından
alınan doğrudan alıntılarla desteklenerek çalışmanın nihai raporu oluşturulacaktır. Verilere ilişkin bulgular,
sonuç ve öneriler sözlü sunum esnasında katılımcılarla paylaşılacaktır.
Anahtar kelimeler: Öğretim programları, temel eğitim, ilkokul, sınıf öğretmenleri, okul yöneticisi
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Abstract
The importance of education in the ever-changing and developing world is undeniable. As a result of that, it
is expected that the curriculums will be formed in a manner that will address the existing social structure. As in
every country, the teaching programs in Turkey are constantly being updated in order to meet this expectation. As
known, the primary education programs in Turkey was lastly updated in 2017. The new primary school programs
will be applied by 2017-2018. In this context, it is thought that the taking the views of school teachers’ and school
administrators into consideration about updating of the primary education programs, which is the core element
of primary education, is so important. From this point of view, it is aimed to determine the views of primary
school teachers and school administrators on the primary school curriculum updated in 2017. The research was
designed based on the qualitative research approach and the case study method was used in this research as well.
The studying group of the research is composed with 10 teachers and 5 school administrators whom were selected
by purposeful sampling method. The data of the research were gathered by semi-structured interview technique.
In the process of preparing semi-structured interview questions, the literature was searched by researchers and,
then, general questions were prepared. Subsequently, these questions were presented to two field experts and
a linguistic specialist, and feedback was received on their suitability. In order to prepare the final form of the
research, a pilot process was practiced with 2 teachers and 1 administrator. The semi-structured interview form
includes such questions as, “Could your current program meet the needs of our country?”, “Why”, “Why are you
given the decision to change teaching programs?”, “Do you think education stakeholders are getting ideas on this
issue?”, Why?”. The interviews were recorded with the voice recorder in accordance with the written and verbal
permissions of the participants and the records were written by the researchers. The data gathered were subjected
to content analysis at separate times by the researchers. The data related to the findings will be codified after
they have been analyzed, and the themes will be obtained. The tables of the relevant themes will be supported by
direct quotations from the interviews and the final report of the work will then be produced. Findings, results and
suggestions related to the data will be shared with the participants during the oral presentation.
Keywords: Teaching programs, primary education, primary school, classroom teacher, school administrator
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Özet
PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınav sonuçlarına bakıldığında, Türkiye’deki öğrencilerin başarılarının
OECD ülkeleri içinde son sıralarda olduğu görülmektedir. PISA gibi uluslararası eğitim araştırmalarındaki
genel başarısızlık neden gösterilerek 2004’de Türk Eğitim Sisteminde Türkçe dersinin de içinde olduğu beş
dersin programı hazırlanmıştır. Hazırlanan ve her sınıfta yalnızca bir yıl deneme uygulaması yapılarak, deneme
uygulaması sırasında ders kitapları da yazdırılan Türkçe 6.sınıf 2006’da, 7. sınıf 2007’de ve 8. sınıf programı da
2008’de uygulamaya konmuştur. Eğitimde reform uygulaması gibi sunulan bu programlar uygulanarak öğrenim
gören öğrencilerin 2012 ve 2015 PISA uygulamalarında başarı düzeyleri yine beklentileri karşılamamıştır. PISA
uygulamalarında okuma becerileri alanında, Türk Eğitim Sisteminin ürünü olan gençlerin anadilleri Türkçe’yi
okuduklarında istenen düzeyde anlamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim programlarının bu gerekçelerle
yenilenmesine karşın, uluslararası eğitim araştırmalarında bugün de ilerleme sağlanamaması ve özellikle
bilgiye ulaşmanın temelinde yer alan ve bireylerin eğitim öğretim sürecinde anahtar bir rol oynayan okuma
becerileri alanında öğrencilerin düşük performans göstermeleri, ders programlarında belirlenmiş olan hedefleri/
kazanımları gerçekleştirmek üzere yazılmış ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış Türkçe ders
kitaplarının niteliğini sorgulamayı gerektirmiştir. Bu araştırmada, Türkçe 6, 7, 8. sınıf ders kitaplarının PISA
Okuma Becerileri Değerlendirme Çerçevesine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli
kullanılmıştır. Türkçe 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarında yer alan okuma metinleri format ve türleri PISA okuma
becerileri değerlendirme çerçevesinde yer alan “metnin sunumu, metin formatı, metin türü, metne yaklaşımlar,
metnin kullanım amaçları” açılarından incelenmiştir. Yapılan doküman incelemesi sonucunda, PISA okuma
becerileri değerlendime çerçevesi ve 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin özellikleri
çizelgelerde sunulmuş ve metinlerin özellikleri yüzdelik değer verilerek raporlaştırılmıştır. Frekans çizelgeleri
ile bulgular yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; Türkçe 6, 7, 8. sınıf öğretim programı kılavuzunda
-PISA uygulamasında da yer alan- sürekli ve süreksiz metinlere yer verildiği bilgisine karşın, ders kitaplarında
listeler, tablolar, grafikler, şemalar, ders programları, kataloglar, endeksler ve formlardan oluşan süreksiz metinler
yer almamaktadır. Türkçe 6, 7, 8. sınıf ders kitaplarında PISA uygulamasında yer alan karma ve çoğul metin
türlerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde, çoğunlukla öyküleme
(hikâye) türü metinler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak; PISA uygulamasında yer alan tartışma ve yönerge
türlerindeki metinlerin ders kitaplarında yer almadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; PISA okuma becerilerine
göre, Türkçe ders kitabında metin çeşitliliğinin sağlanmadığı belirlenmiştir. Ders kitaplarında metin çeşitliliğin
sağlanması için, Türkçe ders kitapları, alan uzmanları, metin yazarları, Türkçe öğretmenleri, program geliştirme,
ölçme ve değerlendirme uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından bu çalışmanın sonuçlarından da
yararlanılarak yeniden hazırlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Türkçe 6, 7, 8. Sınıf ders kitapları, PISA, PISA okuma becerileri alanı.
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Abstract
In the international tests such as PISA and TIMSS, it is seen that the achievements of the students in Turkey
are not at the desired level. Particularly; in terms of reading skills, it is clear in the PISA 2012 and 2015 that the
ranking of Turkey are in the last place where the results are not as expected. On the basis of this reason, the
achievement levels of the students from the MoNE Turkish 6th, 7th and 8th grade curriculum developed and
implemented by showing the general failure of the international education researches such as PISA did not meet
expectations in 2012 and 2015 PISA. Despite the fact that the curricula have been renewed for these reasons, it
has been necessary to question the quality of the Turkish textbooks because of the inability to make progress in
the international education researches and in particular to the poor performances of the students in the field of
reading skills, which play a key role in the education process. The aim of the study is to investigate Turkish 6th,
7th, 8th grade textbooks according to the PISA Reading Skills Assessment Framework. Survey design was used
in the study. The format and types of reading texts in Turkish 6th, 7th and 8th grade textbooks were examined in
terms of “presentation of text, text form, text type, text approach, text usage purposes” in the framework of PISA
reading skills assessment. As a result of the document analysis, the characteristics of the texts included in the
PISA reading skills assessment framework and in the 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks were presented
in the tables. Findings were interpreted by frequency tables. According to the findings of the research, Turkish
textbooks did not contain non-continuous texts consisting of lists, tables, graphics, schemas, course schedules,
catalogues, indexes and forms. It was determined that there were no mixed and multiple text in Turkish 6th,
7th, 8th grade textbooks. Mostly narration text types were available in Turkish textbooks. Furthermore; it was
determined that argumentation and instruction text types were not available in the textbooks. As a result of the
study; it was obvious that there was no variety amongst the texts in the books according to PISA reading literacy,
and that most texts were narratives. Based on the research results, it is recommended that Turkish 6th, 7th, 8th
grade textbooks should be re-written in line with opinions of experts, academicians, copywriters and teachers.
Keywords: Turkish 6th, 7th, 8th grade textbooks, PISA, PISA reading literacy.
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Özet
Değişim hayatın bütün aşamalarında olduğu gibi eğitiminde önemli bir parçasıdır. Öğretmenlerden hem yeni
öğretim materyalleri ve teknolojilerini hem de yeni öğretim yöntem ve tekniklerini işe koşmaları beklenmektedir.
Alanyazındaki çalışmalar göz önüne alındığında öğretmen öz yeterliliği ve tükenmişliğin değişim eğilimleri
üzerinde etkili olması beklenmektedir. Öğretmen öz yeterliliği öğretmenlerin sahip oldukları yeterlilikleri işe
koşma becerisini etkileyebilir. Tükenmişlik bireyi verimsizleştiren, enerjisini düşüren, mesleğine yönelik ilgisini
azaltan bir durum olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı öğretmenlerin değişim eğilimleri,
öz yeterlik inançları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modeline
göre kurgulanan araştırmanın evrenini İzmir ilinde görev yapmakta olan lise, ortaokul ve ilkokul öğretmenleri
oluşturmaktadır. Örneklem ise amaçlı örneklem yöntemle belirlenen 331 öğretmenden oluşmuştur. Örneklemin
belirlenmesinde çalışılan coğrafi bölge, okul türü ve branş çeşitlemelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Veri
toplamak amacıyla çalışmada değişim eğilimleri ölçeği (Büyüköztürk, Uslu ve Akbaba-Altun, 2017), öğretmen
öz yeterlik ölçeği (Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya, 2005) ve Maslach tükenmişlik ölçeği (Ergin, 1992) kullanılmıştır.
Değişim eğilimleri ölçeği 43 madde ve dört faktörden (girişimcilik, değişimin yararına inanma, değişime direnç
ve statükoyu koruma) oluşmaktadır. Öğretmen öz yeterlilik ölçeği 24 madde ve üç faktörden (öğrenci katılımı,
öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi) oluşurken, tükenmişlik ölçeği ise 22 madde ve üç faktörden (duygusal
tükenme, kişisel başarı ve duyarsızlaşma) oluşmuştur. Korelasyon analizi sonucu öğretmenlerin değişim
eğilimleri, öz yeterlik inançları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkiler alt boyutlar
bazında da incelendiğinde en yüksek ilişkinin tükenmişliğin duyarsızlaşma alt boyutu ile değişime direnç
arasında olduğu görülmektedir (r=0,541, p<.01). Değişime dirençteki toplam varyansın %29’unun tükenmişliğin
duyarsızlaşma alt boyutunca açıklamaktadır. Sonraki en yüksek ilişki duygusal tükenmişlik ile değişime direnç
arasındadır (r=0,497, p<.01). Değişime dirençteki toplam varyansına %25’inin duygusal tükenmişlikten geldiği
söylenebilir. Öğretmen öz yeterliği ile girişimcilik arasındaki ilişkinin yüksek olduğu görülmektedir. Alt boyutlar
bazında en yüksek ilişki öğrenci katılımı ile girişimcilik arasındadır (r=0,32, p<.01). Girişimcilikteki toplam
varyansın (değişkenliğin) %10’u öğrenci katılımı boyutu tarafından açıklanmaktadır. Bununla birlikte kişisel
başarı ile değişime direnç (r=-0,106, p>.05) ve statükoyu koruma (r=.59, p>0.5) arasında anlamlı düzeyde bir
ilişki bulunmadığı görülmektedir. Bu iki ilişki dışında değişim eğilimlerinin bütün alt boyutları ile tükenmişlik
ve öğretmen öz yeterlilik ölçeğinin alt boyutları arasında farklı düzeylerde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Sonuç
olarak elde edilen bulgular ışığında öğretmenlerin değişim eğilimleri ile tükenmişlik ve öğretmen öz yeterlilik
inançları arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin duygusal tükenmişlik düzeyleri
ve duyarsızlaşma boyutlarına ait puanları ile değişime direnç ve statükoyu koruma puanları arasında pozitif
bir ilişki bulunmaktadır. Bununla birlikte kişisel başarı puanları ile girişimcilik ve değişimin yararına inanma
boyutları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğretmen öz yeterliği ile girişimcilik ve değişimin yararına
inanma boyutları arasında pozitif bir ilişki var iken, değişime direnç ve statükoyu koruma boyutları arasında
negatif bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçların alanyazında yer alan birçok araştırma ile paralel olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında öğretmenlerin tükenmişlik durumları ile değişim eğilimleri ve öğretmen öz
yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin daha büyük örneklemlerle çalışılarak yapısal eşitlik modeli ile test edilmesi
yararlı olabilir.
Anahtar kelimeler: Tükenmişlik, öz yeterlik inancı, değişim eğilimleri
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Abstract
The change is an important part of education as well as in all life stages. Teachers are expected to use new
teaching materials, technologies, teaching methods and techniques. Teachers’self efficacy and burnout are the
main variables these may affect change tendencies. Teachers’ self-efficacy may affect their ability to implement
their skills. Burnout is defined as a situation which emaciating teachers, drain their energy, reducing their interest
towards the occupation. The aim of this study is determined as examining the relation between teachers’ level
of burnout, self-efficacy beliefs and change tendencies. The study is designed in order to examine the relation
between variables according to correlative survey model. The population is formed with high school and
elementary school teachers in Izmir. The sample is formed with 331 teachers by purposive sampling method.
It is aimed to provide geographical region, school type and branch diversities on determining sample. In the
study, change tendency scale (Büyüköztürk, Uslu ve Akbaba-Altun, 2017), self-efficacy scale (Çapa, Çakıroğlu
ve Sarıkaya, 2005) and Maslach burnout inventory (Ergin, 1992) are used in order to collect data. Change
tendencies scale has 43 items and 4 sub-scales (usefulness of change, entrepreneurship, resistance to change and
keeping status). Teachers’ self-efficacy scale has 24 items and three sub-scales (student engagement, instructional
strategies and classroom manegement). Lastly burnout inventory has 22 items and three subscales (emotional
exhaustion, depersonalization, personal accomplishment). After correlation analysis, the maximum relation
was found between depersonalization and resistance to change (r=0,541,p<.01). %29 of total variance in the
resistance to changing is explained through subscale of depersonalization of burnout. Next highest relation is
between emotional exhaustion and resistance to change (r=0,497,p<.01). It may be said that %25 of total variance
in the resistance to change comes from emotional exhaustion. It is observed that the relation between teachers’
self-efficacy and entrepreneurship. The maximum relation is between student attendance and entrepreneurship
on the basis of subscales (r=0,32,p<.01). %10 of total variance in entrepreneurship is explained by the subscale
of student attendance. However it is also observed that there is not significant relation between the resistance to
change with personal accomplishment (r=-0,106,p>.05) and keeping the status (r=.59,p>0.5). Except for these
two relations, there are significant relations in different levels between all subscales of burnout and all subscales
of change tendencies and teachers’ self-efficacy scale. Consequently, it is observed that there is a high relation
between teachers’ level of burnout, self-efficacy and change tendencies. There is a positive relation between the
points of teachers’ emotional exhaustion level and the points of keeping the status. There is also a positive relation
between the dimensions of entrepreneurship with personal accomplishment points and belief in the usefulness of
change. These findings are parallel with many researches in the literature. In the light of these findings, testing the
relations between teachers’ level of burnout, self-efficacy and change tendencies with bigger samples by structural
equation model could be useful.
Keywords: Burnout, self-efficacy beliefs, change tendencies
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Özet
Bilginin anlık olarak değişebildiği ve çoklu bakış açılarının önem kazandığı günümüzde, bilgi ve öğretmen
merkezli eğitim anlayışı yerini öğrencinin öğrenme sürecine zihinsel olarak katıldığı ve öğrenmede aktif rol
aldığı yaklaşımlara bırakmıştır. Aktif öğrenme teknikleri, bu açıdan öğretmenlere zengin olanaklar sunmaktadır.
Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde aktif öğrenme etkinliklerini kullanma
durumlarını incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin dersin giriş, geliştirme ve sonuçdeğerlendirme bölümlerinde kullandıkları aktif öğrenme etkinlikleri belirlenmiş ve bu etkinlikleri kullanma
durumları kişisel değişkenler de dikkate alınarak incelenmiştir. Bu araştırma; Türkçe dersinde kullanılan aktif
öğrenme etkinliklerine yönelik olarak literatürde sınırlı sayıda çalışmanın olması ve yapılandırmacı yaklaşım
doğrultusunda hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programının uygulanışında aktif öğrenme tekniklerinin yerini
belirlemeye çalışması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, betimsel araştırma türlerinden tarama modeline
uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Bingöl il merkezinde çalışan toplam 380 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Bu grup içinden, 2010-2011 eğitim öğretim yılında 2, 3, 4 ve 5. sınıfları okutan küme örnekleme
yöntemiyle belirlenmiş 246 sınıf öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Bu sayı, evreni temsil açısından yeterlidir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Aktif Öğrenme Etkinliklerini Uygulama Durumu ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmacılar tarafından geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılan beşli likert tipindeki ölçek, üç
alt boyut ve 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, örneklemde yer alan öğretmenlere dağıtılarak gönüllük esası
ile doldurulması sağlanmıştır. Elde edilen verilerin frekans (N), yüzde (%), standart sapma (ss) ve aritmetik
ortalama değerleri alınmıştır. Grubun dağılımına bakılmış ve parametrik istatistiksel yöntemlerinden ikili grup
karşılaştırmaları için t-testi, ikiden fazla gruplar için de tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık
seviyesi p≤.05 olarak alınmıştır. Araştırmanın bulguları; sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde giriş ve
geliştirme bölümüne ilişkin aktif öğrenme etkinliklerini çok sık, sonuç-değerlendirme bölümüne ilişkin aktif
öğrenme etkinliklerini ara sıra düzeyinde kullandıklarını göstermektedir. Dersin tamamına yönelik bulgular
ise aktif öğrenme etkinliklerinin çok sık düzeyinde kullanıldığını ortaya koymuştur. Sınıf öğretmenlerinin aktif
öğrenme etkinliklerini kullanma durumları ile cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olunan okul türü, okutulan
sınıf düzeyi ve sınıf mevcudu değişkenleri arasında anlamlı farklılıklara rastlanmazken; hizmet içi eğitim alma
değişkeni arasında hizmet içi eğitim alan öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlara
göre yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak hazırlanan ilköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının
uygulanmasında, sınıf öğretmenlerinin derse başlamada dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme ve
geçiş süreçlerinde aktif öğrenme tekniklerine sıklıkla yer verdikleri; dersin geliştirme bölümü etkinliklerinde
öğrenciler arası etkileşimi sağladıkları ve zengin öğrenme ortamları düzenledikleri söylenebilir. Ancak,
kazanımların ne derecede gerçekleştirildiğinin saptandığı ve kalıcılığının sağlandığı sonuç bölümü etkinliklerinde
aktif öğrenme tekniklerine daha az yer verildiği görülmektedir. Bunun temelinde sınıfların kalabalık oluşu
ve zaman yetersizliğinin getirdiği olumsuzlukların yattığı söylenebilir. Dersin genelinde ise öğretmenlerin
programın gereği olarak Türkçe derslerinde öğrenci merkezli etkinliklere sıkça yer verdikleri açıktır. Hizmet
içi eğitimin de bu anlamda etkili olduğu görüldüğüne göre, sonraki hizmet içi eğitim çabaları, aktif öğrenme
tekniklerinin dersin sonuç-değerlendirme aşamasındaki yeri ve işlevini kazandırmalıdır.
Anahtar kelimeler: Aktif öğrenme, Türkçe öğretimi, öğrenci merkezli öğrenme
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Abstract
At the moment when information can change instantaneously and multiple viewpoints become important,
the knowledge and teacher-centered approach to education has left the place to approaches that the student has
been mentally and actively involved in learning process. Active learning techniques offer rich opportunities for
teachers in this regard. The main purpose of this research is to examine the use of active learning activities by
classroom teachers in Turkish (called as Language Arts in English) lessons. In line with this main objective, the active
learning activities that classroom teachers use in the introduction, development and outcome-evaluation phases
of a lesson have been identified and examined taking into consideration their personal variables. This research
is important due to the limited number of studies in the literature examining the use of active learning activities
in Turkish lesson and the attempt to identify the place of active learning techniques in the implementation of the
Turkish Curriculum prepared on the base of constructivist approach. This study was conducted in accordance
with survey model of descriptive research types. The population of the research consists of a total of 380 teachers
working as classroom teachers in Bingöl province center. From this group, 246 classroom teachers teaching 2nd,
3rd, 4th and 5th classes in 2010-2011 academic year were identified by cluster sampling method and invited to
participate in the study. This number is enough to represent the overall population of the study. In the study, the
State of Implementing Active Learning Activities scale was used as a data collection tool. The five-point Likert type
of scale consisting of three sub-dimensions and 34 items was developed by the researchers. Analyses of validity
and reliability of the scale were also conducted in this process. The scale was distributed by the researchers to
the teachers in the sample and filled by them with the essence of volunteerism. Frequency (N), percentage (%),
standard deviation (ss) and mean values were identified to present the data. After examining the distribution of
the group for normality, t-test was used for comparisons of two groups from parametric statistical methods and
one way ANOVA was used for three and more group comparisons. The level of significance in the study was
taken as p≤.05. Findings demonstrate that the classroom teachers use active learning activities occasionally in
regard to the outcome-evaluation phase while showing that they use active learning activities frequently in the
entrance and development phases of Turkish lessons. Findings for the whole course reveal that active learning
activities are used at the level of very often. While classroom teachers’ use of active learning activities do not
relate to personal variables (gender, vocational seniority, graduated school type, grade level etc.), findings point
a significant difference between teachers who received in-service training and those who did not. Based on the
findings, it might be said that in the implementation of the primary level of Turkish curriculum which is prepared
on the basis of constructivist approach, classroom teachers frequently take part in attention-building, motivation,
informing of the purpose and active learning techniques in transition stages. It can also be stated that teachers
often interact with students in the development-phase activities and organize rich educational environments.
However, it is seen that there are fewer active learning techniques given place in the results section events where
the achievements are determined and the retention is accomplished. It could also be said that the crowded classes
and limited time might lie on the basis of such issues. In general, it is clear that teachers frequently use studentcentered activities in Turkish lessons as a requirement of the program. As in-service training is seen to be effective
in this sense, subsequent trainings should provide the place and function of the active learning techniques in the
outcome-evaluation phase of the lesson.

311

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 285
Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanına İlişkin Aldıkları Eğitim Hakkındaki
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Özet
Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin kendi sınıf veya okullarındaki öğrencilerin özel eğitim ihtiyacını fark
etmeleri veya kaynaştırma eğitimi kapsamında sınıflarında bulunan öğrencilerin eğitimlerini doğru şekilde
sürdürebilmeleri onların sorumlulukları arasındadır. Bu noktada sınıf öğretmenlerine özel eğitim ile ilgili verilen
eğitimlerin niteliği son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu önemden dolayı araştırmanın amacı sınıf
öğretmenlerinin özel eğitim alanında aldıkları eğitimlerin niteliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Başka
bir deyişle bu araştırmada özel eğitim alanına yönelik sınıf öğretmenlerine verilen eğitimlerin niteliğinin ve
bu eğitimlerin sınıf öğretmenleri üzerindeki mesleki ve kişisel etkilerinin neler olduğunun ortaya konmasıdır.
Araştırma amacının doğasına uygun olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek betimsel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu oluşturma sürecinde elde edilecek verilerin daha anlamlı olmasını
sağlamak maksadıyla sınıf öğretmenleri bazı ölçütlere göre seçilmiştir. Söz konusu ölçütlerin en önemlisi sınıf
öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen özel eğitim alanına yönelik mesleki bir eğitime
katılmış olmalarıdır. Dolayısıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt durum örnekleme tekniği
kullanılarak çalışma grubu tanımlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği yardımıyla toplanmıştır. Mülakatlar sonucunda elde edilen bulgular
üst düzey analiz biçimlerinden biri olan içerik analizine tabi tutularak sürekli karşılaştırmalı metot tekniği
ile analiz edilmiştir. Bu mülakatların analizleri sonucunda sınıf öğretmenlerinin özel eğitim alanına yönelik
aldıkları eğitimlere katılma istekliliği ile eğitimlerin onlar üzerindeki etkisinin doğru orantılı olduğu ortaya
çıkmıştır. Söz konusu eğitimlerin niteliğinin sınıf öğretmenlerinin özel eğitim farkındalıkları üzerinde etkili
olduğu da görülmüştür. Bununla ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin özel eğitime yönelik aldıkları eğitimlerin
mesleki gelişimlerini olumlu bir şekilde etkilediği ve söz konusu etkinin öğrenme sürecine yansıdığı sonucuna
da ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkılarak bazı önerilerde bulunulmuştur. Millî Eğitim
Bakanlığı öğretmenlerin hizmet içinde, Yüksek Öğretim Kurumu ise öğretmen adaylarının hizmet öncesinde
özel eğitim ile ilgili uygulamalı bir eğitim almalarını sağlamalıdır.
Anahtar kelimeler: Sınıf Öğretmenleri, özel eğitim, mesleki gelişim ve farkındalık, özel eğitim seminerleri/
kursları
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Abstract
The responsibilities of the form teachers in Turkey include realizing the special education needs of the
students and/or maintaining the correct conditions for the students educated in inclusive classes. In this respect,
it is considered that the quality of special education given to form teachers is quite vital. Because of the importance
of this matter, this research aims to learn the reviews of teachers about the quality of the training they get. In
other words, this research reveals the quality of the training process for special education and the influence of
the training on the personal and professional life of form teachers. In accordance with the type of this research,
qualitative research approach is adopted and descriptive research method is used. In order to make better use of
the data gained during the research, form teachers are selected according to some criteria. The most important
criterion of all is that the selected teachers must have received a type of training on special education given by
Ministry of National Education. Hence, the study group is formed using criterion sampling which is a purposeful
sampling method. The study group is formed of 10th grade teachers. The data is collected by means of half
structured interview method. The findings acquired through the reviews are analyzed by constant comparative
method which is a high-level analysis technique. After analyzing the interviews, it has been concluded that the
willingness of the teachers to get training on this field and the influence of the training on them are directly
proportional. It is noted that the training in question is increasing the awareness of the teachers about special
education. It is also concluded that the special education training affects form teachers’ professional development
in a positive way and the influence of the training can be seen in practice as well. Based on the findings of the
research, some suggestions have been put forward. Ministry of National Education and the Board of Higher
Education should provide teachers and teacher candidates with in-service and pre-service hands-on training
respectively.
Keywords: Special education teachers, class teachers, special education, professional development and
awareness, special education seminars/courses
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Özet
Eğitimde değerlendirme öğrencilerin sınanması olarak algılanabilmektedir. Bu algı kısmen doğrudur çünkü
öğrencilerin sınav sonuçları bir sorun olup olmadığı konusunda bilgi verir. Ancak, var olan bir sorunun kaynağı ise
programın değerlendirilmesiyle saptanabilir. Dolayısıyla, öğrencilerin sınav sonuçları ve program değerlendirme
çalışmaları birbirleri tamamlayan ihtiyaç saptama süreci olarak da tanımlanabilir. Yükseköğretime Geçiş Sınavı
(YGS) ve/veya Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavı (PISA) gibi standart sınav sonuçları ülkemizde eğitimde
sorun olduğunu göstermektedir. Sorunların kaynağını saptamak adına da program değerlendirme çalışmalarının
sayısı hızla artmaktadır. Metadeğerlendirme çalışması yapılarak ülkemizde yürütülen program değerlendirme
çalışmaları irdelenmek istenildiğinde, ülkemizde genel geçer “Eğitimde Program Değerlendirme Standartları”
üzerine çalışma yapan herhangi bir kurum, dolayısıyla da program değerlendirme standartları bulunmamıştır.
Bu çalışmanın amacı, metadeğerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere “program değerlendirme kontrol
listesi” geliştirmektir. Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) alanında 5 doktora öğrencisi ve bir öğreticiden
oluşan yedi kişilik ekip tarafından 2016-2017 eğitim yılı, bahar döneminde “Eğitimde Program Değerlendirme
Uygulaması” dersi kapsamında yürütülmüştür. Söz konusu öğrencilerden beşi farklı üniversitelerde öğretim
görevlisi diğeri ise bir özel eğitim kurumunda görev yapmaktadır. Öğrenciler bir önceki dönemde 14 haftalık
süreçte “Eğitimde Program Değerlendirme” dersini almişlardır. Çalışma iç içe geçen üç aşamada tamamlanmıştır.
İlk aşamada, her öğrenci bir veya iki bölgeden sorumlu olup o bölgede ki eğitim fakültelerinde yazılan program
değerlendirme konulu tez ve makaleleri saptamıştır. İkinci aşamada, tez ve makalelerİ incelemede kullanılmak
üzere bir kontrol listesi geliştirilmiştir. Sekiz hafta süren bu süreçte 1975 yılında kurulmuş olup Amerikan Ulusal
Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından akredite edilen Eğitimde Değerlendirme Standartları Ortak Kurulu (Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation - JCSE) tarafından geliştirilen standartlar rehber olarak
kullanılmıştır. Öncelikle, JCSE tarafından 1975 yılından günümüze kadar geliştirilen standartlar irdelenmiştir.
Böylece, standartların işlevleri ve amaçları ile bunların eğitimde program değerlendirme çalışmalarında ki rolü
ve önemi tartışılmıştır. Ardından, her öğrenci kendi sorumluluğunda olan bölgede yayınlanmış en eski ve en yeni
program değerlendirme makale ve tezleri bu standartlar kapsamında incelemiştir. Sonuçlar çalışma grubunda
paylaşılmış ve tartışılmıştır. Söz konusu tartışmaların odağının hangi standartların bu çalışmalarda ulaşılmadığı
ve de bu standartlara ulaşmanın ne derece önemli olduğu oluşturmuştur. Bu tartışmalar doğrultusunda kontrol
listesi geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Son aşamada ise, tüm tez ve makalelerin incelenmesi sonucunda kontrol
listesinin istatiki analizi yapılmıştır. 83 maddeden oluşan kontrol listesinin güvenilirliği (Cronbach alpha) α=
,876 olarak belirlenmiş olup oldukça yüksektir. Yargılayıcılar arası güvenilirliği ölçmek amacıyla iki yönlü karma
model yöntemiyle (Two way mixed) güvenilirlik çalışması yapılmış (intra-rater realibility), ve değerlendiriciler
arasındaki korelasyon katsayısı (Intraclass correlation coefficient) .562 değerinde anlamlı olarak uyumlu
bulunmuştur (F(82,492)=9,995,p<.001). Ülkemizde yapılan 376 program değerlendirme çalışmasının 56sı
doktora, 166sı yüksek lisans, 154 tanesi ise yayınlanmış araştırmadır. Bölgelere göre dağılıma bakıldığında,
Marmara bölgesinde 3 doktora, 22 yüksek lisans ve 14 araştırma belirlenmişken Ege bölgesinde 7 doktora, 29
yüksek lisans ve 9 yayınlanmış araştırma yapıldığı tespit edilmiştir. Akdeniz’de 4 doktora, 73 yüksek lisans tezi
ve 10 araştırma bulunduğu görülmüştür. İç Anadolu’da 30 yüksek lisans, 39 doktora, 92 araştırma çalışması
bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde doktora tezi bulunamamış, 7 yüksek lisans tezine ve 18 araştırmaya
ulaşılmıştır. Doğu Anadolu’da 1, Güneydoğu Anadolu’da 2 doktora tezi olup her iki bölgede ulaşılan yüksek lisans
çalışması ikidir. Doğu Anadolu bölgesinde 8, Güneydoğu Anadolu’da 6 araştırma yayınlanmıştır. Bu çalışmadaki
temel amaç program değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere yargılaryıclar arası güvenirliği (interrater
reliability) yüksek olan bir “Program Değerlendirme Kontrol Listesi” geliştirmektir. Söz konusu liste eğitim
programları değerlendirme çalışmalarında kullanılabilir. Ayrıca, eğitimde program değerlendirme alanında
çalışmak isteyen araştırmacılar “Eğitimde Program Değerlendirme Kontrol Listesini” kullanarak listeyi daha da
zenginleştirebilirler. Diğer bir deyişle, liste baz olarak kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Program değerlendirme, program değerlendirme kontrol listesi, metadeğerlendirme.
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Özet
Günümüz dünyasında insanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerleri gidererek daha fazla değiştirmesi ve
toplumların bazı coğrafi ve kültürel özellikleri toplumlarda çeşitli kültürlere sahip bireylerin bir araya gelerek
beraber eğitim almalarını gerekli kılmaktadır. Bu durum çokkültürlü eğitim yaklaşımının ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Çokkültürlü eğitim, faklı etnik yapı, ırk ve sosyal gruplara ait her bir öğrencinin eşit bir
şekilde eğitimden faydalanmasını ve yaşadıkları topluma etkin katılımlarını amaçlayan bir yaklaşım olarak
tanımlanmaktadır. Kültürel farklılıkların olduğu okullarda böyle bir yaklaşımla eğitim verebilmek için öğretmen
eğitimi programlarında öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik bilgi ve becerilerle donatılmış olmaları
gerekmektedir. Öğretmenlerin, çokkültürlü eğitime yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları ve çokkültürlü
eğitim ortamlarını etkili bir şekilde düzenleyebilmeleri ve yönetebilmeleri ise aldıkları eğitim ile yakından
ilişkilidir. Alanyazında çokültürlülüğün programlara yansıtılmasında ve uygulanmasında sorunlar olduğu ve
programlarda bu konuda eğitim verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu gereklilikten hareketle bu araştırmada
öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmada ‘‘Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik eğitim gereksinimleri nedir?’’
sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin
bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan desen kullanılmıştır. Yakınsayan desende nitel
ve nicel veriler bir arada toplanmış ve ayrı ayrı olarak çözümlenerek genel bir yorum yapılmasında kullanılmıştır.
Çalışmanın örneklemini ise basit seçkisiz yöntemle seçilen 2016-2017 Eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 165 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nicel veriler
dört alt boyut ve on yedi maddeden oluşan ‘Çokkültürlü Eğitim ve Demokrasi Algısı Ölçeği’ (Cronbac Alpha:0.88)
. kullanılarak, nitel veriler ise araştırmacılar tarafından yapılan içerik analizi sonucuna göre oluşturulan açık-uçlu
sorular aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve
içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen nicel bulgular öğretmen adaylarının kültüre yönelik demokratik
bir algıya sahip olduklarını, eğitim ortamında çokkültürlü eğitime yer verilmesine karşı olumlu görüşlere sahip
olduklarını ortaya koymakla birlikte çokkültürlü eğitime yer verilmesinin bazı olumsuzluklar yaratacağına
karşı da görüş belirttiklerini ortaya koymuştur. Nicel analizler sonucunda öğretmen adaylarının çokkültürlü
eğitim ve demokrasi algılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ( X = 70.09, ss=6.83). Açık-uçlu sorular
aracılığıyla elde edilen nitel verilerin çözümlenmesi sonucunda ise öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve
çokkültürlü eğitim kavramlarına ilişkin ağırlıkla kültür boyutunun üzerinde durdukları ve bu kavramlarla ilgili
diğer değişkenleri göz ardı ettikleri ve çok kültürlü eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucunu
ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik belirlenen bilgileri ve
bilgi eksiklikleri dikkate alındığında, uygulanmakta olan öğretmen eğitim programlarında çokkültürlü eğitim
kavramının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Araştırma
bulgularına dayanarak öğretmen adaylarının bu alanda var olan bilgi ve beceri eksiklerinin giderilmesi ve
yeterliliklerinin geliştirilmesini sağlayacak öğretim programlarının tasarlanması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Çokkültürlü eğitim, öğretmen adayı, ihtiyaç analizi, öğretmen eğitimi
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Abstract
In modern world, people have been displaced for various reasons, and due to some geographical and cultural
features, it has become necessary for individuals from different cultures to come together in societies and to
receive education together. This has led to the emergence of multicultural education approach. Multicultural
education is defined as an approach which aims to enable each students of ethnic, racial and social groups
to benefit from education equally and to participate actively in the soceity they live in. In order to be able to
give education with such an approach in schools where cultural differences exist, prospective teachers must be
equipped with knowledge and skills for multicultural education in teacher education curriculum. Teachers are
required to acquire knowledge and skills for multicultural education, and to be able to effectively organize and
manage multicultural educational environments is closely related to the education they receive. It is stated that
there is a problem in reflecting and applying the multiculturalism to the curriculum and education should be
given on this subject in the curriculum. With this requirement, it was aimed to determine the educational needs
of the prospective teachers for multicultural education in this research. For this purpose, an answer was sought to
the question “What are the educational needs of prospective teachers for multicultural education?”. The research
is descriptive survey model. The convergent design, which is one of the mixed research, has been employed in
this study. Descriptive and quantitative data were collected together and analyzed separately to make a general
interpretation by using this design. The sample of the study was selected using by simple sampling method and
constitutes of 165 prospective teachers who are studying at Afyon Kocatepe University Faculty of Education
in 2016-2017 academic year. The quantitative data of the study were collected by ‘Perception on Multicultural
Education and Democracy Scale’ consisting of 4 subdimensions and 17 items (Cronbach Alpha: 0.88) and the
qualitative data were collected by open-ended questions based on the results of the content analysis conducted
by researchers. In the analysis of the data, descriptive statistics, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis and content
analysis method were used. The quantitative findings revealed that prospective teachers had a cultural democratic
perception and that they had positive views on multicultural education in the educational environment, but
also expressed the opinion that the practices of multicultural education would cause some problems. As a
result of the quantitative analysis, the results of the prospective teachers’ perception on multicultural education
and democracy are high (X̅ = 70.09, ss=6.83). The analysis of qualitative data obtained through open-ended
questions reveals that prospective teachers focus on multiculturalism and multicultural education heavily on the
cultural dimension and ignore the other variables about this concept and do not have enough knowledge about
multicultural education. The identified deficiencies and knowledge of prospective teachers on multiculturalism
and multicultural education suggest that there is a need to work on the development of these two approaches
in existing curriculum. A curriculum to be developed based on the findings of this study is aimed to overcome
the deficiencies of prospective teachers in this area and to develop their competencies. Taking into account the
lack of knowledge and knowledge of prospective teachers on multiculturalism and multicultural education, it
is necessary to carry out studies on the development of multicultural education concept in the ongoing teacher
education curriculum. Based on the findings of the research, it may be suggested that curriculum which will
help to overcome and develop the lack of knowledge and skills of prospective teachers have on this field may be
designed.
Keywords: Multicultural education, prosective teacher, need assessment, teacher education
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Özet
Türk Eğitim Sisteminde eğitimde kalite sorunu denildiğinde ilk akla gelen değişkenlerden birisi de,
kuşkusuz öğretim programlarının niteliğidir. Öğretim programı, öğrenci ve öğretmenle (Yılmaz ve Tosun, 2013:
206) birlikte, okuldaki eğitim ve öğretim sürecinin temel ögesidir. Bunlara ders kitabı, yardımcı kaynaklar, araçgereçler gibi pek çok başka değişken (Tunca, Alkın-Şahin ve Oğuz, 2015) eklenebilir. Öğrenci ile öğretmen
arasındaki ilişkinin ve etkileşimin pusulası öğretim programıdır. Öğretim programının, sınıftaki öğretim
sürecinin birincil değişkenleri arasında yer almasının ana nedeni, öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşime
yön veren rehber belge olmasıdır. Öğretim süreci için bu denli öneme sahip öğretim programının niteliği, birçok
faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında program öğelerinin yerindeliği, programın uygulama koşulları, öğrenci
özellikleri, okul ve çevre koşulları ile öğretmen nitelikleri ve inançları ilk akla gelenlerdir.
Eğitim inançları, bireyin öğrenme ve öğretmeye ilişkin felsefesi, kanıları, ilkeleri ve görüşleri olarak
tanımlanmaktadır (Haney, Lumpe ve Czerniak, 2003). Porter ve Freeman (1986), eğitim inançlarını;
öğretmenlerin, öğrenciler, öğrenme süreci, program, öğretmenlik meslek bilgisi, okulun toplumdaki yeri ile ilgili
inançlarını içeren öğretim yönelimleri olarak tanımlamıştır. Literatüre göre, eğitim inançlarının belirleyicisi,
“eğitim felsefesi” (Akt: Tunca, Alkın-Şahin ve Oğuz, 2015: 20) olduğu için, bu noktada bilgiye dair felsefe,
epistemoloji ön plana çıkmaktadır.
Oysa her biri birer insan olan öğretmenlerin, öğretim sürecindeki tüm davranışlarına yön veren ana
değişkenlerin başında inanç ve değerler (Mengüşoğlu, 2015) gelmektedir. Öğretim programının uygulanmasında
öğretmen ne kadar öneme sahip ise (Altunoğlu ve Atav, 2005: 19), öğretmenin programı uygulamasında da,
inançlar, özellikle de epistemolojik inançlar aynı derecede önemlidir. Zira araştırmalar, “bilgi” ile doğrudan ilişkili
olan öğretim sürecinde, öğretmenlerin öğretimsel davranışlarının “bilgi” ye dair inançlarından (epistemolojiden)
ciddi şekilde etkilendiğini göstermektedir. Epistemolojik inançlar, kişilerin anlama ve öğrenmelerini de etkilediği
için (Müller, Rebmann, ve Liebsch, 2008 Akt: Terzi, Şahan, Çelik ve Zöğ, 2015: 346) öğrencileri; öğrencilere
bilgi öğretmek görevinden dolayı da öğretmenleri yakından ilgilendirir. Bundan dolayı epistemolojik inançlar
konusu, her zaman eğitimcilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.
Bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğretim sürecinde uyguladıkları
ölçme ve değerlendirme yöntemleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Araştırma, tarama modelinde
yürütülecektir. Araştırmada öğretmenlerin epistemolojik inançları bağımsız değişken; uygulandıkları ölçme ve
değerlendirme yöntemleri ise bağımlı değişken olarak alınacaktır. Araştırma evrenini, 2017-2018 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Döneminde Şanlıurfa il merkezindeki kamuya ait liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.
Araştırma örneklemi ise, bu evrende yer alan öğretmenler arasından, evreni temsil niteliğine sahip olacak
şekilde ilgili ölçeği cevaplamayı kabul eden öğretmenlerden oluşturulacaktır. Bu araştırmada iki türlü veri
toplama aracı kullanılacaktır. Biri, Epistemolojik İnanç Ölçeği, diğeri ise öğretmenlerin demografik bilgilerini
tespit etmeyi amaçlayan soruların yer aldığı Bilgi Formu‘dur. Bunlardan Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği,
Elder (1999) tarafından geliştirilmiş olup Acat, Tüken ve Karadağ (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış
versiyonu kullanılacaktır. Araştırma verileri, betimsel istatistiksel tekniklerle çözümlenecektir. Bu çerçevede
lise öğretmenlerinin demografik bilgileri % ve “f ” alma teknikleri ile analiz edilecektir. Lise öğretmenlerinin
Epistemolojik İnanç Ölçeğine ait puanlarının değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini
incelemek amacıyla ise; parametrik dağılım gösteren maddeler için bağımsız gruplar “t” testi ve Anova (F Testi);
non-parametrik dağılım gösteren maddeler için ise MWU ve KWH testleri kullanılacaktır. Araştırmada Bulgular,
Tartışma, Sonuç ve Önerilere ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Epistomoloji, Öğretim programı, Ölçme ve Değerlendirme
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Abstract
One of the variables that comes to mind first when the problem of quality in education is mentioned in
Turkish Education System is the quality of teaching programs. The curriculum with students and teachers are
the fundametnal elements of the education and training process in the school. Many other variables such as
books, helpful resources and tools can be added to these. The compass of the relation and interaction between
student and teacher is curriculum. The main reason for the inclusion of the curriculum as a primary variable in
the classroom teaching process is a guiding guidebook that shows the interaction between the teacher and the
student. The importance of the teaching process depends on many factors. Among these factors are the place of
program elements, the program’s implementation conditions, student characteristics, school and environmental
conditions, and teacher qualifications and beliefs.
Educational beliefs are defined as the philosophy, beliefs, principles and opinions of the individual regarding
learning and teaching (Haney, Lumpe and Czerniak, 2003). Porter ve Freeman (1986), has explained that
educational beliefs is teaching orientations involving teachers, students, learning process, program, teaching
profession knowledge, beliefs about the place of the school in society. According to the literatüre, philosophy and
epistemology of information are at the forefront, because the determinant of educational beliefs is “education
philosophy” (Akt: Tunca, Alkın-Sahin and Oguz, 2015: 20).
However, beliefs and values (Mengüşoğlu, 2015) are among the main variables that direct all the behaviors of
teachers, each human being, in the teaching process. how the teachers have the importance of the implementation
of the curriculum (Altunoğlu and Atav, 2005: 19), the application program in the teacher’s beliefs, especially
epistemological beliefs are equally important. Research shows that teachers’ teaching behaviors are seriously
affected by their “knowledge” beliefs (from epistemology) in the teaching process, which is directly related to
“knowledge”. Epistemological beliefs are closely related to students because they affect people’s understanding
and learning, and teachers because of their duty to teach information to students (Müller, Rebmann, and Liebsch,
2008 transmitted from Terzi, Şahan, Çelik and Zöğ, 2015: 346). That is why epistemological beliefs have always
been attracting the attention of educators.
The purpose of this study is to analyze the relationship between the epistemological beliefs of high school
teachers and the measurement and evaluation methods they apply in the teaching process. The research will be
conducted in the screening model. The epistemological beliefs of teachers in the study are independent variables;
Measurement and evaluation methods applied will be taken as dependent variables. The research population was
consisted by teachers working in public high schools in Şanlıurfa province center during 2017-2018 Education
Fall semester. The research sample will be generated from the teachers at this stage who are willing to respond to
the relevant scale, as if they had a representative nature of the universe. Two types of data collection tools will be
used in this research. One is the Epistemological Beliefs Questionnaire and the other is the Information Form,
which contains questions aimed at identifying the demographic information of the teachers. The Epistemological
Belief Scale was developed by Elder (1999) and will be adapted to Turkish by Acat, Tüken and Karadağ (2010).
Research data will be analyzed with descriptive statistical techniques. In this framework, the demographic
information of high school teachers will be analyzed with% and “f ” taking techniques. In order to investigate
whether the scores of high school teachers’ epistemological belief scale differ significantly according to variables;
Independent groups for items with parametric distribution “t” test and Anova (F Test); For non-parametric
distributions, MWU and KWH tests will be used. Studies on Findings, Discussion, Conclusions and Suggestions
are continuing.
Keywords: Epistemology, Curriculum, Measurement and Evaluation
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Özet
Bilgisayarca düşünme son yıllarda oldukça rağbet gören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir konu olarak
günümüzde yer edinmiştir. Bilgisayarca düşünme bir çeşit analitik düşünme ya da bir çeşit problem çözme olarak
tanımlanabilir. 2015 ISTE(International Society for Technology in Education) verilerine ve bazı araştırmacılara
göre bilgisayarca düşünme becerisi bilgisayara ve bilgisayar uzmanlarına ait bir özellik değil, diğer derslerde hatta
günlük yaşamda kullanılabilecek bir beceri olarak gösterilmektedir. 2016 ISTE standartlarının ise yedi tanesinden
biri olurken, dünyada da eğitim öğretimin çeşitli alanlarında yayılmaya devam etmektedir. Ülkemizde ise 2017’de
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan taslak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim
Programında ilkokul dördüncü sınıftan, ortaokul sekizinci sınıfa kadar “ hesaplamalı(bilgisayarca) düşünme” ünite
olarak yer almıştır. Yapılan bu araştırmada dördünü sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersindeki Hesaplamalı
Düşünme ünitesinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada detaylı sonuçlara ulaşmayı amaçlayan nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu araştırma için iki tema belirlenmiştir.
Belirlenen bu temalar hesaplamalı düşünme ünitesinin iki konusudur. Birinci konu “problem çözme kavramları
ve yaklaşımları”, ikinci konu ise “programlama”dır. Veriler Talim Terbiye Kurulu web sitesinde yayınlanan “Taslak
Öğretim Programları” sayfasından elde edilmiştir(24.01.2017). Çalışmanın geçerliği ve güvenirliği için iki
Eğitim Programları ve Öğretim uzmanı incelemiş ve karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre birinci
temada hesaplamalı düşünmenin içeriğini oluşturan kavramların, problem çözümünde nasıl kullanılacağı ile
ilgili kazanımlara yer verilmiştir. İkinci temada ise kodlama eğitiminin temelleri sayılan programlama konusu
yer almaktadır. Bilgisayarın çalışma prensibinin kodlarla olduğu, kodlamanın da algoritmalara göre yapıldığı
belirtilmektedir. Örneğin robotların kodlarla hareket ettirilebileceği, animasyonlardaki hareketlerin kodlarla
etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği açıklanmıştır. Sonuç olarak hesaplamalı düşünmenin dünyada
yaygınlaştığı uluslararası raporlarda, standartlarda yer aldığı; ülkemizde de öğretim programlarına yerleşmeye
başladığı görülmektedir. Hesaplamalı düşünmenin problem çözme sürecindeki önemi ve kodlama eğitiminin
gerekliliği göz önüne alındığında bu becerilerin ilkokul seviyesinde başlamasının yerinde bir çalışma olduğu
söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Hesaplamalı (bilgisayarca) düşünme, bilişim teknolojileri öğretim programı, temel
eğitimde kodlama, kodlama eğitimi
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Abstract
Computational thinking has become a popular subject in recent years and is becoming more and more
widespread every day. Computational thinking can be described as some kind of analytical thinking or problem
solving. 2015 According to the International Society for Technology in Education (ISTE), and to some researchers,
computer literacy is not a feature of computers and computer specialists, but a skill that can be used in everyday
life, even in other courses. While it is one of seven standards of the 2016 ISTE , it continues to spread throughout
the world in various fields of education and training. In our country, in the draft of Information Technologies
and Software Course Curriculum published by MEB (Ministry of National Education) Basic Education General
Directorate in 2017, “computational thinking” unit has been added to the curriculum from the fourth grade to the
eighth grade. In this research, it is aimed to examine fourth grade Computational Thinking Unit in Information
Technologies and Software Course. Qualitative research method was used to reach detailed results in the study.
Descriptive analysis was used in the analysis of the data. Two themes have been identified for this research.
These themes are two topics of the computational thinking unit. The first issue is “problem solving concepts and
approaches” and the second is “programming”. The data has been obtained from the “Draft Curriculum” page
published on the web site of the Turkish Board of Education (24.01.2017). Two specialists from Curriculum and
Instruction (Program Development in Education) examined the study and made a comparison for the validity
and reliability of the study.According to the findings obtained, the first theme contains the conclusions about how
to use the concepts that constitute the content of computational thinking in problem solving. The second theme
is programming, which is considered as the basis of coding education. It is stated that the working principle of
the computers is with the codes and the coding is made according to the algorithms. For example, it has been
explained that robots can be moved with codes and movements in animations can be performed with codes
efficiently and quickly. As a result, computational thinking takes place in international standards, which are
prevalent in the world and it seems to have started to be placed in curriculums in our country as well. Given the
importance of computational thinking in the problem-solving process and the necessity of coding training, it can
be said that these skills are an appropriate place to start at elementary level.
Keywords: Computational thinking, information technologies curriculum, coding in primary education,
coding education
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Özet
Erken çocukluk yıllarında, çocuklar bilişsel, sosyal, duygusal ve dil becerilerine ek olarak birçok temel
yaşam becerileri kazanırlar. Eğitimin üç temel bileşeninden biri olan aile, bu dönemde önem arz etmektedir. Pek
çok araştırma, aile katılımı ile çocuk başarısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Dahası, aile katılımı
çoğunlukla aile-öğretmen iletişimiyle yakından ilgilidir. Aile-öğretmen iletişiminin aile katılımı için bir anahtar
olduğu söylenebilir. Öte yandan, bugün iletişim yöntemleri hızla değişmektedir. Bu, aile-öğretmen iletişimine
yansıdı mı? Ve Epstein’in (1995) önerdiği geleneksel iletişim tekniklerini hala kullanıyorlar mı? Metod:Belirtilen
soruların cevaplarını bulmak için bu çalışma yapılmıştır. Veriler, Bilecik’teki özel ve devlete ait okul öncesi
kurumlarındaki öğretmen (S=14) ve anaokuluna gitmekte olan çocukların aileleri (S=14) ile görüşme yapılarak
toplanmıştır. Çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir.
Bulgulara göre, bütün okul öncesi öğretmenleri ve okulöncesi velileri birbirleriyle iletişim kurduklarını iddia
etmiştir. Araştırmanın tüm katılımcıları ebeveynler veya öğretmenlerle iletişim kurduğunu iddia etmesine
rağmen, iletişim esnasında kullandıkları yöntemler farklılık göstermektedir. Öğretmenler açısından analiz
edildiğinde, kullandıkları iletişim teknikleri bakımından özel ve devlete ait okul öncesi kurumlarda çalışan
okul öncesi öğretmenleri arasında farlılıklar olduğu bulunmuştur. Devlete ait okulöncesi eğitim kurumlarında
çalışan okul öncesi öğretmenlerinin, velilerle iletişim kurmak için whatsApp, facebook, ebeveyn toplantıları,
yüz yüze görüşme, telefon görüşmeleri, ev ziyaretleri, mesajlar, toplantılar ve okul web sayfalarını tercih
ettiği görülmektedir. Öte yandan, özel okul öncesi kurumlarda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin yüz yüze
görüşme, telefon görüşmeleri, whatsApp, facebook ve iletişim defterini tercih ettiği görülmektedir. Benzer
şekilde, çocuğu devlete ait anaokuluna giden aileler ile çocuğun özel anaokuluna giden aileler arasında iletişim
yöntemlerinin tercih edilmesinde farklılıklar vardır. Çocuğu devlet anaokuluna giden aileler, telefon görüşmesi,
yüz yüze görüşme ve whatsApp’ı tercih ederken, çocuğu özel anaokuluna giden aileler, telefon görüşmesi, yüz
yüze görüşme, whatsApp, toplantılar, iletişim defteri, mesaj ve sosyal medya tercih etmektedir. Bu çalışmanın
bulguları okul öncesi eğitimcileri ve erken çocukluk dönemi velilerinin aile katılımı sürecinde güncel iletişim
metotlarını kullandıklarını göstermektedir. İletişim yöntemlerinin yeni teknolojilerle geliştiği iddia edilebilir.
Bu değişim, aile-öğretmen iletişim yöntemlerine de yansımıştır. Bu sebeple bu değişim dikkate alınarak daha
sonraki çalışmalarda aile-okul iletişim terminolojileri üzerine yapılan çalışmaların sayısı ve ortaya çıkan iletişim
tekniklerinin ev-okul iletişim teknikleri üzerine etkisi araştırılabilir.
Anahtar kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, ev-okul iletişim yöntemleri, gelişen iletişim teknolojileri
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Abstract
In early childhood years, children gain many basic life skills in addition to cognitive, social, emotional, and
language skills. The family, which is one of the three basic components of education, is as important in this period.
Many studies have shown that there is a positive relationship between family involvement and child success.
Moreover, family involvement is closely related to parent-teacher communication. It can be said that parentteacher communication is a key for family involvement. On the other hand, in today, communication methods
have changed rapidly. Did this reflect on parent-teacher communication? And are they still using traditional
communication techniques as Epstein (1995) proposed? To find answers to stated questions this study was
conducted. The data were collected by conducting interview with early childhood teachers (N=14) and parents
of children who are going to a preschool (N=14) from public and private preschools in Bilecik. In the study,
purposive sampling method was used. The collected data were analysed by use of content analysis technique.
According to the findings, all the early childhood teachers and all the pre-schooler parents claimed that they
communicate with parents. Although all the participants of the study claimed that they communicate with
parents or teachers, the methods they use while communicating differed. When analysed from the perspective
of teachers, it is found that early childhood teachers working in public preschools and early childhood teachers
working in private preschools differ in terms of some types of communicating techniques they use. Indeed, it is
found that early childhood teachers working in public preschools prefer whatsApp, facebook, parent meetings,
face-to-face interview, telephone calls, home visits, messages, meetings, and the school web pages to communicate
with parents. On the other hand, it is found that early childhood teachers working in private preschools prefer
face-to-face interview, telephone calls, whatsApp, facebook, and contact book. Similarly, there are differences in
the preference of communication methods between the parents whose child goes to public preschool and those
whose child goes to private preschool. While parents whose child goes to public preschools prefer telephone
calls, face-to-face interview and whatsApp, parents whose child goes to private preschool prefer telephone calls,
face-to-face interview, whatsApp, meetings, contact book, message and social media. The findings of the study
revealed that both early childhood educators and parents of early childhood children use new communication
methods in parent involvement process. Indeed, it can be claimed that the communication methods have evolved
with new technologies. This evolution has also been reflected in parent-teacher communication methods. For
this reason, by taking into account this change, in further studies, the number of studies conducted on defining
terminologies of parent-school communication and the impact of the emerging communication techniques on
home-school communication process might be investigated.
Keywords: Early childhood education, home-school communication methods, developing communication
technologies
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Özet
Astronomi eğitiminde birçok konunun öğrenilmesi oldukça zordur ve öğrenciler bu konularda yanlış, naif
kavramlara sahiptir. Astronomi konuları soyut konular olduğu için, Fen ve Teknoloji öğretmenleri, öğrencilere
bu konuları aktarmakta zorluk yaşamaktadır. Astronomik nesneler üç-boyutlu (3D) mekansal ilişkileri
içermesine rağmen, astronomi eğitiminde kullanılan öğretim materyallerinin çoğu iki boyutludur. Gelişen yeni
teknolojilerden biri olan artırılmış gerçeklik sanal nesnelerin 3 boyutlu olarak gerçek ortamla birleştirilmesini,
mekansal ilişkilerin gösterimini ve kullanıcılara gerçek zamanlı etkileşimi sağlamaktadır. Bu araştırmanın
amacı fen ve teknoloji dersinde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin
bilişsel yapılarındaki değişimi ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın katılımcılarını ortaokul yedinci sınıfta öğrenim
gören 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrenciler, Fen ve Teknoloji dersinde “Güneş Sistemi ve Ötesi:
Uzay Bilmecesi” ünitesi kapsamında dört hafta boyunca AG uygulamalarına katılmışlardır. AG uygulamaları
öğrencilerin tabletleriyle, Aurasma, Augment, Junaio, i-solar sistem ve Moon Walking programları kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar aracılığıyla çalışma kağıtları ve öğrencilerin ders kitaplarına etkileşim halinde
olacakları ve müdahelede bulunabilecekleri üç boyutlu nesneler, videolar, simülasyonlar yerleştirilmiştir. Sky view
Free, Star Chart uygulamalarıyla da öğrencilerin yıldızlar, takımyıldızları, gezegenler ve galaksileri gözlemlemeleri
sağlanmıştır. Araştırmacılar tarafından ünite içinde yer alan “Gök cisimlerini tanıyalım, Güneş Sistemi ve Uzay
Araştırmaları” konuları öncesi ve sonrasında, belirtilen konulardaki kavramları içeren kelime ilişkilendirme
testleri uygulanmıştır. Kelime ilişkilendirme testleri bilişsel yapıyı belirlemede, kavramsal değişimi ve kavram
yanılgılarını tespit etmede etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla elde edilen
veriler henüz analiz aşamasındadır. Analizler gerçekleştirilirken NVIVO 11 programından yararlanılmaktadır.
Bu aşamada öncelikle veriler NVIVO 11 programına aktarılmıştır. Daha sonra, kelime ilişkilendirme testinde yer
alan anahtar kavramlar ve kelimeler, bu kavramların öğrencilere çağrıştırdığı sözcükler, kelimeler ve çağrıştırdığı
sözcüklerle öğrencilerin kurdukları cümleler incelenmiştir. Elde edilen veriler NVIVO 11 programında bilimsel
bilgi ve kavram yanılgısı içerip içermemesi açısından sınıflandırılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Astronomi eğitimi, artırılmış gerçeklik, fen eğitimi, bilişsel yapı.
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Abstract
It is very difficult to learn many subjects in astronomy education and students have false and naive
concepts in these subjects. Science and technology teachers have difficulty in teaching these subjects to students
because astronomy has abstract issues. Although astronomical objects involve three-dimensional (3D) spatial
relationships, most of the teaching materials used in astronomy education are two-dimensional. Augmented
reality provides users real-time interaction of virtual objects with 3D real-world integration, display of spatial
relationships. The purpose of this study was to examine the effectiveness of augmented reality applications based
activities in 7th grade students’ cognitive structures. The study was conducted with 25 seventh grade students.
The students participated in a four week learning process that includes augmented reality activities about “Solar
System and beyond” unit. Augmented reality instructions were performed with students’ tablet computers
through free applications like Aurasma, Junaio, i-solar system ve Moon Walking. Videos, simulations, and 3D
visuals generated by this applications were used during the astronomy course. The students observed the stars,
constellations, planets and galaxies through Sky view Free and Star Chart applications. Data sources include
pre- and post-academic achievement test about astronomy. Before and after the subjects; “Let’s get to know the
celestial bodies, solar system and space researches” included in the unit, the students took word association
tests (WAT) including the concepts in the mentioned subjects. Word association tests are seen as an effective
method in determining conceptual change, and misconceptions osf students. The data obtained through the
word association tests are still in the analysis phase. The analysis is carried out through NVIVO 11 program. At
this phase, each students’ resulting answers for key concepts in the WAT were evaluated. The data obtained are
classified in the NVIVO 11 program in terms of whether they include scientific information and misconception,
or not.
Keywords: Astronomy education, augmented reality, science education, cognitive structures
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Özet
Hızla gelişen teknoloji ile birlikte mobil el teknolojilerini kullanan insanların sayılarında bir patlama
meydana gelmiştir. Okullar bu durumla başa çıkmaya çalışırken, öğrenenlerin özellikleri değişmiş, mevcut
öğretim programları öğrenenlerin beklentilerine cevap vermede yetersiz kalmıştır. Bu araştırmanın amacı fen ve
teknoloji dersinde argümantasyon yöntemi destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin
eleştirel düşünme becerilerine yönelik etkisini incelemektir.
Çalışmada karma araştırma desenlerinden iç içe gömülü deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu, uygun örnekleme göre belirlenen 26’sı Deney 1, 27’si Deney 2 ve 26’sı Kontrol grubunda olmak üzere
79 ortaokul 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deneysel işlem öncesi öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin
ölçülmesi amacıyla Cornell Eleştirel Düşünme Becerileri Testi Düzey X kullanılmıştır. Araştırmada ayrıca gözlem
verilerinden ve ses kayıtlarından yararlanılmıştır. Deney 1 grubu öğrencileri, fen ve teknoloji dersinde “Güneş
Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi kapsamında dört hafta boyunca toplamda 19 saat argümantasyon
destekli AG uygulamalarına katılmışlardır. AG uygulamaları öğrencilerin tabletleriyle, Aurasma, Augment,
Junaio, i-solar system ve Moon Walking programları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar kullanılarak
çalışma kağıtları ve öğrencilerin ders kitaplarına etkileşim halinde olacakları ve müdahelede bulunabilecekleri
üç boyutlu nesneler, videolar, simülasyonlar yerleştirilmiştir. Sky view Free, Star Chart gibi uygulamalarla da
öğrencilerin gökyüzü gözlemi yapmaları sağlanmıştır. Argümantasyon uygulamalarında, Karikatürlerle Yarışan
Teoriler, Tahmin Et-Gözle-Açıkla, İfadeler Tablosu, Argüman Temelli Sorgulama, Deney Planlama etkinlikleri
kullanılmıştır. Deneysel işlem sonrası tüm gruplara Cornell Eleştirel Düşünme Becerileri Testi Düzey X sontest
olarak uygulanmıştır.
Çalışmada elde edilen nicel verilerin analizi SPSS 20.0 paket programı ile yapılmıştır. Temel varsayım
olan kovaryans matrislerinin eşitliği sağlanmadığı için son-test puanlarının karşılaştırılmasında MANOVA
yapılamamış, bu nedenle anlamlı farklılık olup olmadığı her faktör için ayrı ayrı ANOVA ile test edilmiştir.
Araştırmada nitel verilerin analizi tümevarımsal ve tümdengelimsel yaklaşımlarla gerçekleştirilmiştir. Analizler
gerçekleştirilirken NVIVO 11 programından yararlanılmıştır.
Araştırmanın nicel sonuçları argümantasyon destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarının ve argümantasyon
yöntemi uygulamalarının tümdengelim yoluyla çıkarım yapma becerisini geliştirdiğini göstermiştir. Araştırmanın
nitel sonuçları incelendiğinde ise, uygulamanın ortasına kadar Deney 1 grubu öğrencilerinin eleştirel düşünme
becerilerinin gelişim göstermesine rağmen, uygulamanın ortasından sonra becerilerin kullanılma sıklıklarının
değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Derslerde yapılan etkinlikler incelendiğinde eleştirel düşünme becerilerinin
kullanılma sıklığının yoğun olduğu günlerde argümantasyon yönteminin kullanıldığı etkinliklerin yapıldığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Astronomi eğitimi, artırılmış gerçeklik, argümantasyon, fen eğitimi, eleştirel düşünme
becerileri
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Abstract
With the rapidly evolving technology, an explosion has occurred in the numbers of children and young
people using mobile handheld devices. While schools are trying to cope with this situation, the characteristics of
learners have changed, and existing curricula have been inadequate to respond to the expectations of learners.
One of the new technologies emerges during recent changes is Augmented reality (AR) and it has been adopted
and integrated to science classes in a fascinating speed. The purpose of this study was to examine the effectiveness
of augmented reality applications and argumentation based activities in 7th grade students critical thinking
abilities in the science and technology course.
A type of mixed methods design, “embedded experimental model”, was used in this study. The participants
were 79 seventh grade students from three classes (26 in the experimental group, 27 in experimental 2 group
and 26 in control 2 group) taught by the same teacher in an elementary school in southern Turkey. Data sources
include pre- and post-Cornell Critical Thinking Test Level X. Also observation data and voice recordings were
used in the study. The students in experimental group participated in a four week learning process that includes
both augmented reality and argumentation activities about astronomy. Augmented reality instructions were
performed with students’ tablet computers through free applications like Aurasma, Augment, Junaio, i-solar
system ve Moon Walking. The students observed the stars, constellations, planets and galaxies through Sky view
Free and Star Chart applications. Frameworks used for supporting argumentation were Competing theories—
cartoons, Predicting-observing-explaining, Table of statements, Argument-Driven Inquiry, Experiment planning.
The Experimental group 1 participated in an astronomy learning process that includes only argumentation
activities and the control group 2 received astronomy instruction only through traditional methods.
The quantitative data were analyzed through SPSS 20.0. ANOVA was used separately for each factor to
determine whether there was a significant difference between the groups’ critical thinking abilities. The analysis
of qualitative data in the research was carried out with inductive and deductive approaches. NVIVO 11 was
used to analyze the qualitative data. The quantitative results of the study showed that augmented reality based
argumentation activites and only argumentation activities have improved the deductive ability of the students.
When the qualitative results of the research were examined, it was found that the frequency of use of skills after
the middle of the treatment varied, although the critical thinking skills of the students in the Experiment 1 group
improved until the middle of the treatment.
Keywords: Astronomy education, augmented reality, argumentation, critical thinking abilities, science
education.
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Özet
Öğretme yerine öğrenmeyi vurgulama, öğrenenin öğrenme sürecinde aktif olması, yaşantı geçirmesi, kendi
öğrenme sürecini yönetmesi birçok eğitim bilimleri kaynağının temel varsayımı haline gelmiştir. Aynı zamanda
birçok öğretmen de öğrencilerin, bağımsız ve hayat boyu süren öğrenme tavır ve becerileri geliştirmeleri
gerektiği konusunda hemfikirdir. İyi bir öğretmenin öğrencileriyle birlikte öğrenmeye devam etmesi gerektiği
ve öğrencilerine kendi kendilerini hayat boyunca eğitmelerini sağlayacak öz düzenleyici yeteneklerle
donatmaları gerektiği de ifade edilmektedir. Öğrenme ve bilginin ne olduğuna dair düşüncelerin tümü bilgiye
dayalı inançlar olarak bilinir. Bu inançlar, öğrenme ve öğretme sürecindeki tüm bireyleri doğrudan veya
dolaylı olarak etkilemektedir. Dikkat, karmaşık hesaplamalar, çaba, yoğunlaşma ve eylem gerektiren öğrenme
deneyimini geçirme ve bu deneyimden hareketle öz analiz ve değerlendirme yapma gerçek öğrenmeyi algılamayı
kolaylaştırabilir. Bu açıklamalardan hareketle çalışmanın konusu, çaba gerektiren bir öğrenme deneyimi
esnasında öğretmen adaylarının öz düzenleme ile bilgiye dayalı inançlarındaki değişmeleri gözlemlemektir.
Literatürde jonglörlüğün öğrenme için iyi bir metafor olduğu belirtilmektedir. Ayrıca İngilizce öğrenme
ve jonglörlük sürecini ilişkilendiren araştırmalarda vardır. Hem jonglörlük hem de ikinci dil olarak İngilizceyi
öğrenmede uygulama ilerleyişin anahtar kavramıdır. Yeni bir dil öğrenmenin yolu her gün kullanmaktır. Her
iki öğrenme türü için de devam eden uygulama çok önemlidir. Her iki öğrenme sürecinde de hata öğrenme
sürecinin bir parçasıdır.
Nitel araştırma deseninde tasarlanan bu çalışma bir durum çalışmasıdır. Durum çalışması, var olan bir
duruma ilişkin değişimleri ve süreçleri anlamak ve sonuçlar ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilir. Bu
yönüyle, çalışmada jonglörlük eğitimi çerçevesinde yapılandırılan öğrenme deneyimi ile katılımcıların inançları
ve öz düzenlemeli öğrenme algılarının değişimi, bu değişimin öğrenme durumuyla ilişkili sonuçları ortaya
konmuştur. Bu öğrenme deneyimi, 5 haftadan oluşan 12 saatlik bir çalışmayı kapsamaktadır. Çalışmaya Kırıkkale
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü 2.sınıf öğrencilerinden 32 kişi gönüllü
olarak katılmıştır. Öğrenciler öğrenme sürecinde, kendi öğrenme süreçlerine odaklanarak öğrenme günlüğü
yazmışlardır. Ayrıca yarı yapılandırılmış görüşmede görüşlerini belirtmişlerdir. Çalışmadan elde edilen veriler
içerik analizi anlamlandırılmıştır.
İçerik analizi ile elde edilen bulgular öğrenmeye ilişkin epistemolojik inançlar ve öz düzenleme olarak
iki tema halinde sunulmuştur. Birincil temada öğrencilerin epistemolojik inançları; zor, çaba, keyif alma, fark
yaratma ve sabır başlıkları altında kodlanmıştır. İkincil temaya ilişkin öğrenci görüşleri ise, öğrenme stili, öz
disiplin ve odaklanmadır.
Elde edilen bulgulardan, öğrenme sürecine başlangıcında zorluk, yorgunluk ve sıkıntının daha fazla
hissedildiği, kararlılık gösterme ve gayret sarf etmeye devam etme durumunda haz alma ve mutluluk oluştuğu,
sonuç olarak ise yenilik ve değişimin hissedildiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının öz düzenleme algıları
incelendiğinde, adayların kendi öğrenme biçimini bulmaya çalışma, öz disiplin için çaba sarf etme, hata
karşısında deneme ya da vazgeçme ve öğrenmeye odaklanma bulguları öne çıkmaktadır. Öğrenmeye ilişkin
epistemolojik inançlar ve öz düzenleme algısı birlikte incelendiğinde; doğru çaba stratejisinin öncellikle hataya
rağmen denemeye devam etme olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşantısal öğrenme, öz düzenlemeli öğrenme, jonglörlük, epistemolojik inanç
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Abstract
Emphasis on learning instead of teaching, being active in the learning process, experiencing it, managing
the learning process has become the basic assumption of education. At the same time, many teachers agree that
students should develop independent and lifelong learning attitudes and skills. It is also stated that a good teacher
should continue to learn with his/her students and equip them with self-regulating abilities that will enable
them to self-educate themselves throughout their lives. All the thoughts regarding learning and knowledge are
known as knowledge-based beliefs. These beliefs directly or indirectly affect all the individuals in the learning
and teaching process. Carrying out a learning experience that requires attention, complex calculations, effort,
concentration and action, and self-analysis and evaluation from this experience can facilitate perception of real
learning. Drawing from these, this research aims to is to observe changes in teacher candidates’ self-regulation
and knowledge-based beliefs during a learning experience that requires effort.
It is argued in the literature that juggling is a good metaphor for learning. There are also studies that relate
process of learning English with juggling. Practice is key to both learning juggling and English. Using the language
every day is important for learning a new language. Making mistake is a part of learning process of English and
juggling.
This study employs a qualitative methodology. Case study is carried out to understand and reveal the
process and changes of a situation. This study aims to reveal participants’ change in beliefs and self-regulatory
perceptions and its relationships with learning status within the framework of juggling education. This learning
experience took 5 weeks and it was a 12-hour study. The participants of the research were 32 second year students
of Kırıkkale University, Faculty of Education, Psychological Counselling and Guidance Department. Students
wrote a learning log focusing on their learning process. They also participated in a semi-structured interview and
content analysis is used for data analysis.
Findings are presented in two themes as epistemological beliefs and self-regulation related to learning.
Epistemological beliefs of students had the following codes; difficulty, effort, pleasure, difference making and
patience. Students’ secondary theme views are learning style, self-discipline and focus.
Findings show that difficulty, fatigue and distress are felt more at the beginning of the learning process;
satisfaction and pleasure are felt in the case of continuing to show determination and endeavour; and as a result,
innovation and change are felt. When the self-regulatory perceptions of teacher candidates are examined, it can
be seen that candidates focus on finding their own way of learning, try for self-discipline, try or give up in the face
of errors or focus on learning. When the epistemological beliefs about learning and self-regulatory perception
are examined togetherö it seems that the correct strategy of effort continues to try in the first place despite the
mistake.
Key words: Experiential learning, self-regulated learning, juggling, epistemological belief.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) yüksek lisans ve doktora programının değerlendirilmesidir. Bu genel
amaca göre Türkiye’de EPÖ lisansüstü programlarının var olan durumunun, alan uzmanlarının programlara
yönelik değerlendirmelerinin, Anadolu Üniversitesi EPÖ lisansüstü programlarında ders veren öğretim üyeleri,
programda öğrenim gören öğrenciler ile programların mezunlarının programa ilişkin görüşlerinin ne olduğu
sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması yaklaşımına
göre desenlenmiştir. Programın değerlendirilmesi sürecinde ise program değerlendirme modelleri arasında yer
alan uzman paneli ve katılımcı odaklı program değerlendirme modellerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın
katılımcılarını EPÖ lisansüstü programlarının yürütüldüğü üniversitelerin bu alanda çalışan öğretim elemanları
ile Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü EPÖ lisansüstü programında ders veren öğretim üyeleri
ve programda öğrenim gören öğrenciler ile mezun öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin
toplanmasında doküman incelemesi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniklerinden yararlanılmış, verilerin
analizinde araştırmanın amacı doğrultusunda betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır.
Araştırmanın birinci aşamasında Türkiye’de EPÖ alanında lisansüstü eğitim veren üniversiteler
incelenerek bilgi paketlerinde yer alan program çıktıları, dersler ve derslerin amaç ve içeriklerine ilişkin veriler
çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgulara göre EPÖ lisansüstü programların, temel alan bilgi ve becerilerini ve seçmeli
derslerde çeşitliliği kapsayıcı nitelikte olduğu görülmüştür. Program çıktıları ve derslere bakıldığında ağırlıklı
olarak program geliştirme, araştırma ve öğrenme-öğretme süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilere yer verildiği
söylenebilir. Öte yandan, alanın temelleri arasında yer alan program değerlendirme bilgi ve becerisinin daha az
yer alması dikkat çekici bir bulgudur. Bu sonuçlar temelinde yapılan uzman panelinde ise uzmanlar alanı çeşitli
yönleriyle değerlendirmişlerdir. Alan uzmanlarına göre alanın gelişimine yönelik çeşitli sorunlar vardır. Alana
yönelik terminoloji kullanımı, alanın tanınırlığı, uluslararası yayın ve atıf sayılarının azlığı, derslerin içeriği ve
kuram uygulama dengesi bu sorunlardan bazılarıdır. Bununla birlikte, öğretim elemanlarının öğrenme-öğretme
süreçlerinde öğretim yöntem ve teknik çeşitliliğine gitmemeleri de eleştirilen konulardan biridir. Alan uzmanları
EPÖ alanında bir standardın oluşturulmasının da önemli olduğunu düşünmektedirler. Anadolu Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü EPÖ lisansüstü programlarına bakıldığında ise yüksek lisans ve doktora programında
yer verilen çıktılar program geliştirme ile mesleki ve akademik gelişim alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bilimsel
hazırlık programlarındaki derslerin çoğunluğunun temel alanlara yönelik olduğu, yüksek lisans ve doktora
programları dersler açısından karşılaştırıldığında ise doktora programının ders çeşitliği açısından daha
zengin olduğu, program geliştirme ve araştırma becerilerinin her iki programda da ağırlıklı olarak yer aldığı
görülmektedir. Buna karşılık, alanın temellerinden biri olan program değerlendirmenin ise geri planda kaldığı
belirlenmiştir. Betimsel verilerden ulaşılan bu sonuçlar araştırmanın ilk iki aşamasında elde edilen sonuçlarla
benzerlik göstermektedir. Programda ders veren öğretim üyelerinin, öğrenim gören öğrencilerin ve mezunların
görüşleri incelendiğinde ise önceki aşamalarla benzerlik gösteren bulguların olduğu, programın güçlü yönlerine
karşın iyileştirilmesi gereken yönlerinin varlığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın sonuçları genel olarak EPÖ
lisansüstü eğitim programlarında yapılacak kapsamlı bir program geliştirme çalışmasının gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Eğitim programları ve öğretim, program değerlendirme, lisansüstü eğitim programları
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate graduate programs of Curriculum and Instruction (CI) in Educational
Sciences Institute Educational Sciences Department of Anadolu University. To this end, existing situation of CI
graduate programs in Turkey, is evaluated by the field experts, and specifically, opinions of faculty, students,
and the graduates of Anadolu University CI programs were investigated. The research was designed using the
case study method, one of the qualitative research approaches. In the process of evaluating the programs, expert
panel and participant-oriented program evaluation models were used. Participants of the study were the faculty
members of the universities that have CI graduate programs, and the faculty, students and graduates of CI program
of Anadolu University Institute of Educational Sciences. Relevant data were gathered via document analysis and
semi structured interviews. Collected data is analyzed using descriptive methods and content analysis.
In the first phase of the research, using data extracted from the information packages universities offering
graduate education in the field of CI in Turkey were analyzed in terms of program outputs, courses and course
contents and objectives. According to findings, CI graduate programs have a range of basic knowledge and skills
and variety in elective courses. Considering program outputs and courses offered, it can be said that knowledge
and skills about program development, research and learning-teaching processes are mainly included. It is
noteworthy that the program evaluation knowledge and skills, which are among the foundations of the field,
take up less space. In the expert panel based on these results, the experts evaluated the field from various
aspects. According to the field experts, the use of terminology for the field, the recognition of the field, the lack
of international publication and citation numbers, the lack of balance between theory and implementation in
courses offered are some of the problems. It is also criticized that the faculty do not provide a rich content in
teaching methodologies and technologies in the learning-teaching process. Experts believe that establishing a
standard in the field of CI is also important. Program outcomes of the Anadolu University Institute of Educational
Sciences graduate programs mainly focus on program development and professional and academic development.
It is observed that the majority of the courses in the scientific preparatory programs are oriented to the main
areas. When the master’s and doctoral programs are compared, it is observed that the doctoral program is richer
in terms of course variety, and the program development and research skills are dominant in both programs. On
the other hand, it was determined that the program evaluation, one of the foundations of the field, remains in the
background. These results obtained from descriptive data are similar to those obtained in the first two phases of
the study. When the opinions of faculty, students and graduates of the program are examined, it is evident that
that the curriculum still have room for improvement despite its strong aspects. The results of this study indicate a
need for a comprehensive program development work to be carried out in the graduate programs.
Keywords: Curriculum, instruction, curriculum evaluation, graduate education programs
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Özet
Mevcut eğitim programları ülke genelinde uygulanmaktadır. Bu durumun birlik sağlama açısından önemli
avantajları olmasının yanı sıra okul, aile, bireysel farklılıklar gibi birçok etmen kazanımlara ulaşma derecesini
etkilemektedir. Bu farklılıklar, öğrenme ihtiyaçlarının saptanmasını ve öğretimin bu ihtiyaçlara göre tasarlanmasını
gerektirir. Öğretim ihtiyaçlarının giderilmesi ve öğrenme önceliklerinin belirlenmesi için geliştirilen modellerden
ADDIE öğretim tasarımı modeli, sadece hedef ve öğrenenleri değil, bina, kaynak gibi unsurları da program
gelişim sürecine dahil ettiği için önemlidir. Ayrıca, İngilizce öğreniminde öğrencilerin motive olmuş olması ve
öğrenme sürecinde aktif olması vazgeçilmez olduğundan Güdüleyici Yaklaşım öğrenmenin kalıcılığında etkilidir.
Bu çalışmanın amacı, ortaokul 6. Sınıf İngilizce dersi “Saving the Planet” ünitesinde uygulanan ADDIE modeli ve
güdüleyici yaklaşımın öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ve öğrenme sürecine katkısını belirlemektir.
Çalışma, deneysel desenlerden kontrol ve deney gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. ADDIE modelinin “analiz”
basamağında öğretmen ve öğrenci görüşmelerinin yanı sıra öğrencilere “Öğrenen Analizi Formu” uygulanmıştır.
Kazanımlar tekrar düzenlenmiş ve tasarım basamağında ünite Güdüleyici Yaklaşıma göre tasarlanmıştır.
Geliştirme basamağında; öğrenme yaşantıları düzeneği ve öğretme durumları düzeneği hazırlanmıştır.
Değerlendirme aşamasında gözlem yapılmış ve öğrenci günlükleri kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2016-2017
öğretim yılı bahar döneminde Manisa/Alaşehir Atatürk Ortaokulunda bulunan 6C ve 6D şubelerinde eğitim gören
75 öğrenciden oluşmaktadır. Deneklerin ön bilgilerini ve son bilgilerini ölçmek amacıyla geliştirilen başarı testi,
ünite için yeniden belirlenen kazanımlara göre hazırlanmıştır. Uygulama süreci 3 hafta (15 ders saati)’dır. Öntestsontest verilerinin analizi için SPSS 17.0 programı kullanılmıştır. Nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir.
Grupların akademik başarı puanları arasında bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi
yapılmıştır. İki grubun öntest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=.626). Analiz sonuçlarında
grupların sontest puanları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p=.015). Hem deney grubunun (p=.000)
hem de kontrol grubunun (p=.000) öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. İki
grubun öntest ve sontest puanları arasındaki anlamlı fark bulunduğundan grupların ortalamalarına bakılmış,
deney grubunun puanlarının (X=34,0455) kontrol grubunun puanlarından (X=16,5417) daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin uygulama öncesi başarı puanları ortalaması birbirlerine yakın iken,
ADDIE modeli ve güdüleyici yaklaşıma uygun olarak hazırlanmış program uygulandıktan sonra deney grubunun
puanları kontrol grubuna oranla yükselmiştir. Nitel veriler de uygulama sürecinde öğrencilerin derse katılıma
istekli olma, sorumluluk alma, grup ve ikili çalışmalarda rol alma, problemleri fark edip çözüm üretmede istekli
olma, ürün ortaya koyma derecesinin yüksek olduğunu göstermektedir. ADDIE modeline göre hazırlanan taslak
programın uygulandığı deney grubunun sontest puanlarının kontrol gurubunun puanlarından daha yüksek
olması bu programın mevcut programdan daha etkili olduğunu göstermektedir. Günlükler ve gözlem notları
da öğrencilerin daha motive olarak derslere katıldıklarını ve yaratıcı olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin
güdülenmelerini sağlayarak, ihtiyaçlarını göz önünde tutarak kazanımlara ulaşmalarına destek olmak eğitim
programlarının tamamında göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenciler, bilgiyi kullanarak içselleştirdiklerinde
süreç daha verimli, anlamlı ve kalıcı olmaktadır. Öğrenenlerin yabancı dil öğrenme süreçlerini desteklemek
amacıyla öğretmenlerin öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı tasarım modellerini temele alarak öğretim
tasarımı geliştirmelerine olanak sağlanması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: ADDIE modeli, güdüleyici yaklaşım, İngilizce dersi öğretim programı.
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Abstract
Current training programmes are being implemented throughout the country. Besides having significant
advantages in means of securing uniformity, lots of factors such as school, family, individual differences affect
the degree of attaining the objectives. These varieties require identification of learning needs and indication of
learning priorities. ADDIE Instructional Model, one of the models developed to eliminate teaching needs and
indicate learning priorities, is important for integrating not only objectives and learners but also components
such as building and sources. Furthermore, as motivation of learners and being active in learning process are
indispensable in learning of English, Motivational Approach is effective in perpetual learning. The aim of this
research is to indicate of effects of ADDIE Model and Motivational Approach on the success of students and
contributions to learning process at 6. Grade English lesson “Saving the Planet” unit at secondary school. This is
a semi-experimental study with experimental and control groups. At analysis stage of ADDIE Model, besides the
interviewing teacher and students, “Learning Analysis Form” was implemented to the learners. Objectives were
reorganized and, at design stage, unite designed considering of Motivational approach. At development stage,
practice of learning experiences and teaching instructions were developed. At Evaluation stage, observation
records and learners’ diaries were evaluated. The sample of study included 75 students at 6C and 6D classes
at Manisa/Alaşehir Atatürk Secondary School in 2016-2017 academic year, spring term. Achievement test,
developed to measure the preliminary knowledge and the latest knowledge of the students’ designed based on
rewritten objectives. Implementation period is 3 weeks (15 courses). Pre-test and post-test data analysed at SPSS
17.0. Qualitative data analysed with content analysis. With the aim of indicate the possible differences in academic
success grades of groups, independent groups t-test was used. There is not a significant differences between
groups at pre-test results (p=.626). At post-test results of groups a significant difference was detected (p=.015).
There is a significant difference between scores of pre-test and post-test of both experimental group (p=.000) and
control group (p=.000). After reaching difference between two groups’ pre-test and post-tests, averages of groups
results analysed and determined that scores of experimental group (X=34,0455) are higher than control group’s
(X=16,5417). Although, averages of students’ pre-test scores are close to each other before implementation,
scores of experimental groups increased compared to control group after reorganized programme, developed
in the light of ADDIE Model and Motivational Approach, implemented to experimental group. Qualitative data
shows that in implementation process, the degree of willingness to participate in course, taking responsibility,
taking part in group and pair works, being willing in noticing the problems and producing solutions, creativity of
students is high. Scores of post-test of experimental group that draft program applied being higher than control
group is evidence that the program is more efficient than the current programme. Diaries and observation forms
state that students are more motivated and creative during the sessions. Supporting students’ achievements by
ensuring they are motivated should be taken into consideration in all programmes. The process becomes more
productive, meaningful and permanent when students internalize the knowledge by using it. It may be suggested
that teachers to develop course designs based on different models considering learners’ interests and needs to
support the learners in language learning process.
Keywords: ADDIE model, motivational approach, English lesson teaching programme.
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Özet
Bu çalışmanın temel amacı; okul öncesi öğretmen adaylarının rehberlik yeterliliklerinin geliştirilmesi için
bir Rehberlik Programı oluşturmaktır.
Araştırmada Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Rehberlik Yeterliliklerini Geliştirmeye Yönelik Oluşturulan
Rehberlik Programı”nın etkililiği incelenmiştir. Hazırlanan programın hali hazırda var olan durumu değiştirmesi
amaçlandığından ve ortaya çıkacak sebep-sonuç ilişkisinin sınanması gerektiğinden “öntest-sontest kontrol
gruplu” deneysel desen kullanılmıştır.
Bunun için 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim
Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında birinci ve ikinci öğretimde dördüncü sınıfta öğrenim
görmekte olan tesadüfi seçimle belirlenen 36 deney, 36 kontrol grubunda olmak üzere toplam 72 öğretmen adayı
seçilmiştir. Deney grubundaki öğretmen adaylarına 10 hafta boyunca haftada bir gün 2,5 saatlik oturumlarla
öğretmen adaylarının rehberlik yeterliliklerini geliştirmeye yönelik “Okula ve Arkadaşa Uyum”, “Anne Baba
Çocuk İletişimi”, “Duygular ve Duygularla Başa Çıkma”, “Başkalarının Haklarına Saygılı Davranma ve Sorunlarla
Başa Çıkabilme”, “Bireysel Farklılıklara Göre Eğitim”, “Bireyi Tanıma”, “Sorumluluk Alma, Bağımsız Düşünebilme
ve Olumlu Benlik Oluşturma”, “Ölçme Araçları ve Dosyalama”, “Okul Aile İşbirliği” ve “Çocuğun Sorunları
için Ebeveynlere Rehberlik” Yeterlik Alanlarından, 27 kazanımdan ve bunlara yönelik etkinliklerden oluşan
rehberlik programı araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Kontrol grubunda yer alan öğretmen adayları ise lisans
programında yer alan rehberlik dersini almışlardır. Deneysel çalışmanın başında ve program tamamlandıktan
sonra “Okul Öncesi Öğretmen Adayları Rehberlik Yeterlilikleri Ölçeği” ve “Okul Öncesi Öğretmen Adayları
Rehberlik Yeterlilikleri Bilgi Testi” deney ve kontrol gruplarına araştırmacı tarafından uygulanarak alınan
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma değerleri ile
korelasyon ve t testi analizleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının rehberlik yeterlilikleri
puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçla okul öncesi öğretmen adayları için
oluşturulan “Rehberlik Programı” nın etkili olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma sonuçları okul öncesi öğretmenlik alanında eğitim gören öğretmen adaylarının rehberlik
yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik destekleyici programlar gerektiğini göstermektedir. Öğretmen
adayları benzeri programlarla desteklenebileceği gibi, çalışmada kullanılan okul öncesi öğretmen adaylarının
rehberlik yeterliliklerini geliştirmeye yönelik oluşturulan “Rehberlik Programı” etkili bir destek program olarak
uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Rehberlik Programı, Rehberlik Yeterlilikleri, Öğretmen Adayları.
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Abstract
The purpose of this study is to develop a guidance program aims to improve guidance proficiencies of
preschool teacher candidates.
The effectiveness of the Guidance Program for Developing Guidance Qualifications for Preschool Teacher
Candidates in the Survey was examined. Since the prepared program is intended to change the present state and
the cause-effect relationship to be detected has to be tested, the experimental design with the “pretest-posttest
control group” is used.
To that aim a total of 72 teacher candidates are randomly selected from among senior students attending
daytime and evening classes of Marmara University, Atatürk Education Faculty, Primary School Teaching Section,
Preschool Education Department in 2014-2015 education year. The preschool teacher candidates are divided into
two groups of 36 as experiment and control groups. The researcher applied a guidance program composed of 27
achievements and relevant activities on Proficiency Areas such as “Adjustment to School and Peers,” “ParentChild Communication,” “Emotions and Coping with Emotions”, “Being Respectful Toward Others’ Rights and
Coping with Problems”, “Education According to Individual Differences”, “Identifying the Individual”, “Taking
Responsibility, Thinking Independently and Developing Positive Identity”, “Assessment Tools and Keeping Files,
“School-Family Collaboration” and “Guiding Families about Child’s Problems” to teacher candidates in test
group in 150 minutes long sessions for 10 weeks, once day a week. The teacher candidates in control group
took guidance class in bachelor’s program. “Preschool Teacher Candidates’ Guidance Proficiencies Scale” and
“Preschool Teacher Candidates’ Guidance Proficiencies Achievement Test” are applied by the researcher to
test and control groups in the beginning of the study and after the program is completed and their results are
compared. Percentile, frequency, and standard deviation values are calculated in addition to correlation and t test
in analysis of data.
At the conclusion of the study a significant difference is found between guidance proficiency scores of teacher
candidates in test and control groups. This result confirms effectiveness of the “Guidance Program” prepared for
pre-school teacher candidates.
Results of the study demonstrate that supportive programs aims to improve guidance proficiencies of
preschool teacher candidates are required. Teacher candidates may be supported with such programs and
“Guidance Program” used in this study that is prepared to develop guidance proficiencies of pre-school teacher
candidates can be used as an effective support program.
Keywords: Preschool education, guidance program, guidance proficiencies, preschool teacher candidates.
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Özet
Eğitimde en önemli üç öğe öğretmen, öğrenci ve öğretim programıdır. Bu öğeler arasında öğretmen öğesinin
diğerlerinden daha önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü öğretim programı öğretmenlerin
bilgisinden etkilenmekte ve onun bilgisi dahilinde uygulanabilmektedir. Öğrenci öğesi ise öğretmenin hem
derse hem de mesleğine karşı duyuşsal özelliklerden ve bilgisinden etkilenebilmektedir. Dolayısıyla etkili bir
eğitim için öğretmenlerin gerekli bilgi, inanç ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklerden biri
de öz-yeterlik inancıdır. Öz-yeterlik inancı Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi ile ortaya çıkmış bir kavramdır.
Öz-yeterlik, insanların yaşamlarındaki olaylarda davranışlarını ve becerilerini ifade etmedeki kapasiteleri ile
ilgili inançlarıdır. Bu inançlar, olayların karşısında insanların duygularını, fikirlerini ve davranışlarını belirler.
Özetle, öz-yeterlik inancı, bireyin yapacağı aktivitelerin seçimini, zorluklarla mücadeledeki azmini, çabalarının
düzeyini ve performansını etkiler. Bu nedenle, yüksek öz yeterlik inançları olan öğretmenler daha isteklidir
ve öğretim sürecinde daha fazla gayret göstermektedir. Ayrıca bu öğretmenler, öğretme-öğrenme yöntem ve
tekniklerinin seçiminde de daha başarılıdırlar. Bu nedenle öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik inanç düzeylerinin eğitimdeki yeni uygulamalara yönelik görüşlerini etkileyen faktörlerden biri olduğu
düşünülmektedir. Fen eğitiminde özellikle son dönemlerde üzerinde durulan uygulamalardan biri de STEM
etkinlikleridir. Bu kapsamda çalışmanın amacı; fen bilimleri öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik inanç düzeylerine göre fen eğitiminde kullanılan STEM etkinlikleri hakkında görüşlerinin incelenmesidir.
Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim desenine göre düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu;
Adana ilindeki 4 merkez ilçede bulunan ortaokullardaki fen bilimleri öğretmenlerinden gönüllülük ilkesi
temel alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda her ilçeden rastgele 2 ortaokul seçilmiş ve her ortaokuldan görüme
yapmayı kabul eden toplan 11 fen bilimleri öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler 2016-2017
eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında toplanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine yönelik
öz-yeterlik inançları, Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilmiş ve Çapa, Çakıroğlu ve Şenkaya
(2005) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan ‘’Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği’’ ile
belirlenmiştir. Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM etkinlerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu
sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik
inancı ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri kullanılmıştır.
Bu değerler kullanılarak öğretmenlerin öz-yeterlik inancı ölçeğinden almış oldukları puanlar alt, orta ve üst
gruba ayrılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler bu sınıflandırmaya göre analiz edilmiştir. Görüşme
formundan elde edilen verilerin analizinde olumsallık (ilişki) analizi kullanılmıştır. Verileri toplanmış olup analiz
aşamasındadır. Analiz sonuçlarına göre önerilere bulunulacaktır.
Anahtar kelimeler: öz-yeterlik inacı, STEM etkinlikleri
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The Examining Views of Science Teachers Related to Stem Activities Used in Science
Education According to Their Teacher Self-Efficacy Beliefs
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Abstract
Essential element for the effectiveness of this training are the teacher, student and curriculum. Among these
factors, most important factor affecting system is the teacher. Because curriculum, methods and techniques can
be applied effectively with the teacher’s knowledge and skills. The student also is influenced by teachers’ affective
characteristics about courses and branched. So, teachers should know environmental subjects and have affective
characteristics such as self-efficacy beliefs for an effective science education. Self-efficacy beliefs emerged with
Bandura’s social learning theory. Self-efficacy is the beliefs related to themselves about people’s capacities in
expressing their behaviours and skills in the events of their lives. These beliefs determine how people’s feelings,
ideas and behaviours will be in the face of the events. In sum, self-efficacy belief affects the choice of the activities
the individual will do, his perseverance in the face of difficulties, levels of his efforts and performance. So, teachers
having high self efficacy beliefs are more eager and show more effort in teaching process. Also these teachers
are more successful in the selection of the teaching-learning methods and techniques. Therefore, it is thought
that the teachers’ teacher self-efficacy belief is one of the factors influencing their views on new applications in
education. STEM activities are one of the applications that have recently been emphasized in science education.
So, the purpose of this study is to examine the views of teachers related to STEM activities used in science
education according to their teacher self-efficacy beliefs. this research was designed as a phenomological study
from qualitative research designs. Study group of this research were determined as 11 science teachers that
working in the secondary schools in 4 central districts in Adana province on the basis of volunteerism. Within
this scope, 2 secondary schools were randomly selected from each province. Then interviews with 11 science
teachers were accepted. The datum were collected during spring semester 2016-2017 academic year. The teacher
self-efficacy beliefs were determined by the “teacher Self-efficacy belief scale “ developed by Tschannen-Moran
and Hoy (2001) and adapted to Turkish by Çapa, Çakıroğlu and Şenkaya (2005) in the research. Semi-structured
interview form consisting of open-ended questions was used to determine the views of science teachers on STEM
activities. Standard deviations and arithmetic mean values were used in the analysis of the data obtained from the
teacher self-efficacy belief scale. Using these values, teachers’ scores on the self-efficacy belief scale were divided
into lower, middle and upper groups. The data obtained from the interview form were analyzed according to this
classification. Contingency analysis was used in the analysis of the data obtained from the interview form. The
data were collected, now in the analysis phase. Suggestions will be made according to the analysis results.
Keywords: Self-efficacy beliefs, STEM activities
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Özet
Öğretmenin sahip olması gereken önemli özelliklerden biri alan bilgisidir. Ancak güçlü bir alan bilgisinin
etkili bir öğretim için tek başına yeterli olmadığı düşünülmektedir. Alan bilgisine ek olarak onu destekleyici
ve daha kapsamlı olan pedagojik alan bilgisi ilk kez Shulman (1986) tarafından ileri sürülmüş, ancak bu
şekilde etkili bir öğretimin gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Son zamanlarda ise “pedagojik alan bilgisi” tanımı
kapsamında öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklere “teknolojik pedagojik alan bilgisi” nin de eklendiği
görülmektedir.
Bilindiği üzere pedagoji kavramı yetişkinlik öncesi öğretim süreçlerini kapsamaktadır. Androgoji ise yetişkin
eğitimi süreçlerini kapsamaktadır. Bu sebeple yetişkin eğitiminde öğretici rolündeki kişilerin genç öğrencilere
değil yetişkin öğrenenlere hitap etmeleri, pedagoji değil androgoji konusunda yetkin olmaları beklenir. Androgoji
bu ifadeden de anlaşıldığı üzere “yetişkin eğitim bilimi” ya da “yetişkin eğitimine ilişkin öğretme bilim ve sanatı”
olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla bu konuda yetişkin eğitimi kurumlarında çalışan personelin (öğretmen,
yönetici), yetişkin eğitimi formasyonuna (androgojik formasyon) sahip olması gerektiği önerilmektedir.
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda tüm öğretim düzeylerinde olduğu gibi uzun süredir yükseköğretim
uygulamaları kapsamında da teknolojiden yararlanılmaktadır. Öğretim uygulamaları artık sadece derslikler
kapsamında değil mekan bakımından da uzaklaşılarak eve, işyerlerine doğru yön değiştirmektedir. Tüm
bunlar daha çok bilgisayarlar ve ağırlıkla da internet aracılığı ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun yanı sıra
yetişkin eğitimi kapsamında gerek uzaktan eğitim gerekse örgün eğitim çerçevesinde hem teknolojiyi kullanarak
hem de yetişkin eğitimi (androgoji) temelinde hareket ederek daha etkili öğretim yapılacağı kuvvetle ihtimal
görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ulusal literatürde yer almayan ve uluslararası literatürde ise yalnızca bir doktora
tezinde ayrı ayrı bahsedilen yani “androgojik alan bilgisi ve teknoloji” şeklinde ifade edilmeye çalışılan “teknolojik
androgojik alan bilgisi” kavramını tanıtmak, vurgulamak ve aynı zamanda yetişkin eğitimi çerçevesinde etkili
öğretim sağlanabilmesi açısından bu kavramın öğretim uygulamalarında yer bulabilmesini sağlamaktır. Bu
doğrultuda ise çalışmada kavram açıklanarak gerekliliği, faydaları ve bu kavrama yönelik öğretim süreçleri
uygulandığı takdirde elde edilebilecek olası sonuçlar anlatılmaya çalışılmaktadır.
Öğretimde yetişkinlere yönelik yapılan eğitimlerde androgojik prensiplerin yeterince uygulanmadığı
bilinmektedir. Androgojik alan bilgisinin ve teknolojik androgojik alan bilgisinin yetişkin eğitiminde
kullanılmasıyla yetişkinlerle yürütülen eğitimlerin kalitesinin büyük ölçüde artacağı düşünülmektedir. Özellikle
de üniversitelerdeki yetişkinlere eğitim veren akademisyenlerin androgojik alan bilgisi ve teknolojik androgojik
alan bilgisinin bilinciyle sürdürecekleri öğretim süreçlerinin sonucunda, toplumun önemli bir kesimini
oluşturacak olan bu yetişkinlerin olumlu etkilenebilmesi ve sonraki yaşantılarında çok daha iyi sonuçlara
ulaşmalarının sağlanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Teknolojik androgojik alan bilgisi, TAAB, androgoji
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Abstract
Content knowledge is one of the important features that a teacher should have. However, it is thought
that having a strong content knowledge is not sufficient for effective teaching alone. In addition to the content
knowledge, the pedagogical content knowledge that was first suggested by Shulman (1986) , is supporting and
more comprehensive, but it is pointed out that effective teaching can be achieved in this way. Recently, it has
been observed that the competencies that the teachers should have within the definition of “pedagogical content
knowledge”, “technological pedagogical content knowledge” has been added.
As it is known, the concept of pedagogy includes pre-adulthood teaching processes. Androgogy involves
adult education processes. For this reason, it is expected that the people in the teaching role in adult education
should be competent in androgogy, not pedagogy, because they address adult learners, not young learners. As it
is understood from this expression that androgogy can be used as “teaching science and art for adult education”
or “knowledge of adult education”. Therefore, it is suggested that the personnel (teachers, managers) working in
adult education institutions should have adult education formation (androgogical formation).
Technological developments are utilized at all levels of education as well as higher education for a long time.
Teaching practices are no longer only in classrooms but at the same time they are moving towards home and
workplaces. All these can be occured through more computers and mainly by the internet. In addition to this,
however, there is a strong possibility that more effective teaching will be done within the scope of adult education,
both distance education and formal education, both by using technology and by acting on the basis of adult
education (androgogy).
The aim of this study is to introduce and emphasize the concept of “technological androgogical content
knowledge” which is not mentioned in the national literature and is mentioned separately in only one doctoral
dissertation in the international literature and which is tried to be expressed as “androgogical content knowledge
and technology” and at the same time to ensure that this concept can be found in teaching practices in terms of
providing effective instruction within the framework of adult education. In this respect, the concept is explained
by explaining the necessity and usefulness of the concept in the study and the possible results that can be obtained
if the teaching process is applied to this concept.
It is known that androgogical principles are not adequately applied in education for adults. The use of
androgogical content knowledge and technological androgogical content knowledge in adult education is
expected to greatly increase the quality of adult education. Especially, the academicians who teach the adults
in the universities will continue with the knowledge of the androgogical content knowledge and technological
androgogical content knowledge as a result of the teaching process and these adults, who form an important part
of the society, will be positively affected and that they will achieve much better results in their later life.
Key Words: Technological Androgogical Content Knowledge, TACK, Androgogy
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Özet
Öğretme ve öğrenme sürecinde, öğrenci başarısını etkileyen birçok faktör mevcuttur. Kaygı ise bu
faktörlerden biridir. Öğrenci eğitim öğretim sırasında kaygı verici bir durumla karşılaştığı anda performansında
olumlu ve ya olumsuz değişmeler görülebilir. Öğrenci öğretme öğrenme sürecinde kendini olumsuz etkileyen
kaygı verici bir durumla karşılaşırsa performansının düştüğü, olumlu bir durumla karşılaşırsa performasının
arttığı görülmüştür. Bu durumda kaygının öğrenci başarısını çok etkilediği varsayılmaktadır. Fen bilimleri
dersi ülkemizde zorunlu olarak her öğrencinin görmesi gereken derslerin başında gelmektedir. Fen bilimleri
gerek soyut, gerek somut, gerekse matematiksel işlemleriyle öğrencilerin zorlandıkları ve kaygı duydukları
derslerin başında olduğu bilinmektedir. Fen kaygısı, öğrencilerin fen başarısını, fen dersine yönelik tutumlarını
etkilemektedir. Öğrenciler fene karşı kaygı duydukları için, fen kurslarına gitmek istememekte, fen ile ilgili
meslekleri tercih etmemektedir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, ortaokul 6. ve 8. sınıf öğrencilerinin fene yönelik kaygılarına cinsiyet, sınıf
düzeyi ve 1. dönem fen bilimleri karne notunun etkisini araştırmaktır. Bu çalışma 2016-2017 Eğitim- Öğretim
yılında Muğla İli Menteşe İlçesine bağlı olan 4 farklı ortaokulda öğrenim görmekte olan 303 6. sınıf ve 187 8.
sınıf olmak üzere toplam 490 ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen
araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen ve Teknoloji Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin fen
bilimleri dersine yönelik kaygılarına, cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkisi bağımsız gruplar t-testi ile fen bilimleri 1.
dönem karne notunun etkisi ise tek faktörlü varyans analizi (One Way Anova) ile çözümlenmiştir.
Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik kaygılarına cinsiyet ve sınıf
düzeyinin etki etmediği görülmüştür. Fen bilimleri 1. Dönem karne notu yüksek olan öğrencilerin not ortalaması
daha düşük olan öğrencilere göre kaygılarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Fen bilimleri karne notu
yüksek olan öğrencilerin, akademik başarılarının yüksek olmasından dolayı yüksek özgüvene sahip olması
fen bilimleri dersine yönelik kaygılarını azaltmış olabilir. Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen kaygıyı
azaltmak için, öğrencilerin başarma duygusunu ortaya çıkaracak etkinliklere ve kaygının olumsuz etkilerini
ortaya koyan seminerlere yer verilmesi kaygı düzeyini azaltabilir.
Anahtar kelimeler: Ortaokul öğrencileri, fen bilimleri dersi, kaygı, akademik başarı
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Abstract
There are many factors affecting student achievement in the teaching and learning process. Anxiety is
one of these factors. When the student encounters an anxiety-inducing situation in the process of education
and instruction, positive or negative changes may be seen in his/her performance. It has been observed that
when the student encounters a negative situation arousing anxiety in the teaching and learning process, his/her
performance deteriorates; however, it improves when he/she encounters a positive situation. Thus, it is assumed
that anxiety affects student achievement to a great extent. Science is one of the required subjects to be taken by
each student in our country. With its abstract and concrete concepts and mathematical operations, science is
one of the prominent subjects posing challenges to students and thus arousing their anxiety. Science-induced
anxiety affects students’ science achievement and attitudes towards science classes. As students feel anxious about
science, they might be reluctant to participate in science classes and do not prefer science-related professions.
In this respect, the purpose of the current study is to investigate the effects of gender, grade level and firstterm science score in the school reports of 6th and 8th grade students on their anxiety about science. The current
study was conducted with the participation of 490 (303 sixth graders and 187 eight graders) secondary school
students attending four different schools in the Menteşe province of the city of Muğla in 2016-2017 school year.
As the data collection tool of the study employing the survey model, “Science and Technology Anxiety Scale”
was used. The effects of gender and grade level on the secondary school students’ anxiety about science was
investigated with independent-samples t-test and the effect of the first-term science score in the school reports of
the students was analyzed through one-way variance analysis (One Way Anova).
At the end of the study, it was found that gender and grade level did not have a significant effect on the
students’ anxiety about science. The anxiety level of the students whose first-term science scores are high was
found to be lower than that of the students whose scores are relatively lower. The students with high academic
achievement may have stronger self-confidence and this might have decreased their anxiety about science. Thus,
it can be suggested that in order to decrease anxiety in students affecting their academic achievement, more
activities allowing students to experience success can be included and seminars can be organized to inform
students about the negative effects of anxiety.
Keywords: Secondary school students, science course, anxiety, academic achievement
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Özet
Öğrencilerin ders çalışmak için tercih ettikleri yerler bireysel özelliklerine göre değişme gösterebilmektedir.
Geleneksel olarak kütüphaneler ve evler çalışma alanı olarak görülmekteyken artık öğrenciler; okumak ve
çalışmak için kahve evlerini tercih etmektedir. Literatür incelendiğinde listede zirveyi kahve evlerinin aldığı
görülmektedir. Bu değişimin öğrenme stilleri, sosyal ihtiyaçlar, öğrenme şekilleri gibi çeşitli sebepleri olabilir.
Ders çalışma, öğrenci hayatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Değişen dünya ile birlikte, çalışma
alışkanlıkları da değişmiştir. Modern dünya, öğrenmenin sosyal yönünü zenginleştirecek ve öğrencilerin
çalışmalarını kolaylaştıracak modern öğrenme çevrelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı,
bireylerin ders çalışmak için tercih ettikleri alanları belirlemek ve bu tercihlerin nedenlerini incelemektir.
Çalışma nitel bir çalışmadır. Fenomenolojik modelde desenlenen çalışmada, katılımcıların belirlenmesinde
ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar, Ankara’da dört farklı kahve evinde her hafta düzenli olarak
ders çalışan sekiz kişiden oluşmaktadır. Veriler; gözlem ve yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
Görüşmeler yaklaşık olarak 25-30 dakika sürmüştür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra gözlem uygulamalarına
geçilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.
Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, ders çalışmak için Kahve evlerine giden bireylerin algıları
dokuz tema altında toplanmıştır. Bu temalar; kahve evlerine gitmede ilk adım (karar verme), çalışma süreci,
favori çalışma alanının özellikleri, Kahve evlerini tercih etmeye iten unsurlar, motive ve demotive eden unsurlar,
öneriler, Kahve evlerinin diğer çalışma alanlarından farkı ve anılardır. Gözlem aanalizinden elde edilen bulgularda
ulaşılan temalar ise fiziksel özellikler, çalışma şekli, baristanın tavırları, çalışma ve ara verilen süreçteki aktiviteler,
dikkat dağıtıcı faktörlere karşı tepkiler. Çalışmada, kişilerin çalışma alışkanlıklarının değiştiği, insanların artık
kütüphaneler dışında yerlerde ders çalışmayı tercih ettiği, örgüt yapısının ve örgüt kültürünün bireylerin ders
çalışmak için kahve evlerini tercih etmelerinde etkili faktörler olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kahve evleri, çalışma alışkanlıkları, öğrenme stilleri.
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Abstract
Locations students prefer to study at change in relation to individual charactersitics as well as the trends in
eating and drinking. Traditionally libraries and home have served as study places whereas recently an increasing
number of students appear to go to coffee houses to read and study. The literature indicates that coffee houses are
the top of the third place list for sudying.There can be various reasons of this change such as learning styles, social
needs, and learning modality preferences are foremost reasons. Studying constitutes a major part of students’
life. With changing world, studying habits and behaviors change as well. Modern world needs modern learning
environment which provides reinforcement for the social aspects of learning, and provides students with a
physical setting that catalyzes studying different settings. In this regard, the purpose of the study is to determine
the places for studying and learn the reasons of these preferences.
This study was designed as a qualitative phenomenological research. Participants were eight people who
prefered four different coffee houses to study in Ankara. They were identified according to criterion sampling
strategy that involved the frequency of going to coffee house. Individuals who go to coffee house regularly to
study (every week) were chosen for the study. Data were collected by using semi-structured interviews and
observations. The interviews lasted approximately 25-30 minutes. After completing interviews, observation was
made. In this study, content analysis was made to analyze the qualitative data.
The analysis of the data produced themes like first step for coffee houses, process of the study, characteristics
of favorite study place, drives to prefer coffee house, motivation, demotivation-distractors, suggestions, differences of
coffee house from other study places, memories. Findings of the observation were analyzed under three dimensions:
context of the study formal structure of the cafe and interaction. Themes under three dimensions are: physical
characteristics, types of studying, studying behaviors, behaviors of barista, activities during the study and break time,
reaction for distractors.
The results of the study showed that people’s study habits had changed when they were compared past
habits. Previously individuals prefered library except home, now they prefer different places, mostly cafes,
instead of library for study. Besides, the results of the study pointed out that participants thought how different
Coffee houses from other places where people went to study. They highlighted that organizational culture and
organizational structure were important factor for people while they are making decision where they would
study.
Keywords: Coffee houses, studying habits, learning styles.
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Ortaokul Matematik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Üst Düzey Düşünme
Becerilerine Yönelik Soru Yazma Eğitiminin Değerlendirilmesi*
Bünyamin Yurdakul1, Oğuz Tahsin Başokçu2, Ümran Yazıcılar3
1Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, bunyamin.yurdakul@ege.edu.tr
2Doç. Dr., Ege Üniversitesi, oguzbasokcu@gmail.com
3Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi, umranyazicilar@gmail.com

Özet
Türkiye’nin uluslararası geniş ölçekli sınavlardaki başarısının beklenen düzeyde olmaması, öğrenci, öğretmen,
okul, program ve değerlendirme yaklaşımı gibi faktörlerle ilişkilendirilmektedir. Araştırmalar, öğretmenlerin üst
düzey düşünme becerilerini (ÜDDB) ölçen soru hazırlamada yetersiz olmalarını, söz konusu sınavlarda test edilen
becerileri geliştirmeye ve ölçmeye yönelik eğitime katılmamış olmalarını öğretmen kaynaklı nedenler arasında
göstermektedir. Bu durum, söz konusu sınavlarda Türkiye’nin başarısını arttırabilmeye yönelik çalışmaları gerekli
kılmaktadır. Bu gerekçelerle Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK
işbirliği ile yürütülen 115K531 No’lu proje kapsamında uluslararası geniş ölçekli sınavlarda Türkiye’nin matematik
başarısını arttırabilmek için bir izleme modelinin etkililiği test edilmektedir. Projede, matematik alan bilgisini ve
bilişsel süreç becerilerini birlikte ölçebilen ölçme araçları tasarlanmakta, öğrencilerin bu bilgi ve becerilere sahip
olma düzeyleri etkili istatistiksel yöntemlerle (Cognitive Diagnostic Models -CDM) belirlenmekte, öğrenme
yetersizlikleri ve kaynakları konusunda öğretmen ve öğrencilere geribildirimler sunarak başarının gelişimi
izlenmektedir. Projenin önemli fazlarından biri de test geliştirme olduğundan ÜDDB’ne uygun soru yazabilen
öğretmenlerden oluşan soru yazma ekibinin kurulması hedeflenmiştir. Söz konusu öğretmenleri seçebilmek için
öncelikle bir mesleki gelişim programı tasarlanmış, uygulanmış; gerekli niteliklere sahip öğretmenler soru yazma
ekibine davet edilmiştir. Yanı sıra mesleki gelişim programının etkililiği konusunda çıkarımlarda bulunabilmek
için değerlendirilmesi gerekli görülmüştür. Bunun için: “Ortaokul matematik öğretmenleri için düzenlenen üst
düzey düşünme becerilerine yönelik soru yazma eğitimi mesleki gelişim programının etkililiği nedir?” sorusuna
yanıt aranmıştır.
Bütüncül tek durum deseni ile yürütülen bu çalışmanın değerlendirilmesi ise Guskey’nin modeliyle
yapılmıştır. 35 ilden 692 matematik öğretmeninin ilk başvurusunu yaptığı programa belli ölçütler gözetilerek
100 asil, 12 yedek olmak üzere 112 öğretmen çağrılmıştır. Veriler, programın öncesinde ve sonunda uygulanan
değerlendirme formlarından ve öğrenme ürünlerinden elde edilmiştir. Değerlendirme formlarının analizinde
betimsel istatistikler, öğrenme ürünlerinin analizinde ise doküman analizi kullanılmıştır.
Öğretmenler, programa istekle (=3,94) katılmışlar; program sonunda yaygınlaştırılmasını (=3,82)
önermişlerdir. Programın öğeleriyle ilgili önermelere ön ve son uygulamada olumlu görüş bildiren öğretmenler,
program sonunda en çok üst düzey düşünmenin göstergelerini tanıyabildiklerini (=3,43) dile getirmişlerdir.
Bulgu, matematik problemlerinin bilişsel düzeylerini belirleme etkinliğindeki başarı düzeyiyle (%73,66)
desteklenmiştir. Öğretmenler, ÜDDB’ni ölçmeye yönelik çalışmalarında proje ekibinden ileride de destek almak
istemektedirler (=3,71). Bu durum, mesleki gelişim programlarının sürekli ve izlemeye dayalı olması gerektiğini
düşündürebilir. Öğretmenler, kazandıkları yeni bilgi ve becerileri, hazırlayacakları dokümanlarda (=3,60) ve
öğrenme – öğretme süreçlerinde (=3,51) kullanabileceklerini, böylelikle öğrencilerinin matematik başarısının,
ÜDDB’nin, güdülenme düzeylerinin ve derse yönelik tutumlarının olumlu etkileyeceğini belirtmişlerdir.
Program; tasarımı, uygulaması ve değerlendirilmesi açılarından yeterlidir. Ancak programın toplam süresi,
etkinliklere ayrılan süre ve öğretmenlerin program sonunda kendi kurumlarındaki çalışmalarının izlenmesi
ve destek sağlanması açılarından iyileştirilmelidir. Nitekim alanyazında, tek atımlık seminerlerle, yeterli
rehberliğin yapılmadığı ve uygun örgütsel destekten yoksun olduğu durumlarda mesleki gelişim programlarının
*
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etkili olmadığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle programın iyileştirilmesi için öncelikle programa katılan tüm
öğretmenlerin etkin biçimde geribildirim alabilecekleri bir web sitesi oluşturularak ÜDDB’ni ölçmeye yönelik
hazırladıkları sorularını paylaşabilecekleri ve gerektiğinde destek alabilecekleri interaktif bir ortam yaratılabilir.
Yanı sıra, etkinliklere ayrılan süre arttırılarak mesleki gelişim programı yeniden uygulanabilir. Sonuçlar, izleme
çalışmalarının mesleki gelişim programlarının önemli bir parçası olması gerektiğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Mesleki gelişim, program değerlendirme, soru yazma, üst düzey düşünme becerileri,
PISA.
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Abstract
Turkey’s success in international large-scale exams is below expectations and this is linked to factors such as
students, teachers, schools, programs and assessment approaches. On behalf of the teachers, research show that
teachers’ inefficacy in preparing items to assess higher order thinking skills (HOTS) is due to not having attended
to training programs aiming to improve and assess the skills being tested in the exams in question. This requires
some studies targeting to increase Turkey’s success in such exams. To this end, the efficacy of a follow-up model
which was designed to increase Turkey’s success in math in international large-scale exams is being tested within
the scope of the project, numbered 115K531, in cooperation with Ege University Faculty of Education, İzmir
Provincial Directorate of National Education and TUBITAK. In the project, assessment instruments which can
measure math subject area and cognitive process skills simultaneously are being designed, the levels of the students
in having these knowledge and skills are diagnosed via effective statistical methods (Cognitive Diagnostic Models
- CDM), feedback related to learning inefficiencies and their reasons is given to teachers and students, and thus
the improvement in their success is being followed. Since test developments constitutes an important phase of
the project, establishing a team of item writers consisting of teachers who are able to write appropriate items for
HOTS has become an initial task. In order to choose those teachers, a professional development program was
designed and implemented in the first place, and those who met the necessary requirements were invited to be
a member of the item writing team. In addition, an evaluation process was designed in order to make inferences
about the efficacy of the professional development program. To this end, the answer to the following question was
sought: “What is the effectiveness of professional development program design for secondary math teachers aiming
at item writing training related to high level thinking skills?”
Guskey’s model was used in the evaluation of the study which had a holistic single case design. Considering
certain criteria, out of 692 math teachers who had applied for the program from 35 different provinces, 100
permanent and 12 substitute teachers, being 112 in total, were invited. Data was obtained through learning
outcomes and evaluation forms which were given at the beginning and end of the program. Descriptive statistics
were used in the analysis of evaluation forms and document analysis was used in the analysis of learning outcomes.
Teachers eagerly (=3.94) participated in the program and at the end of the program, they suggested that it
should be generalized (=3.82) to public. Teachers who gave positive opinion to the propositions related to the
components of the curriculum during the pre- and post-implementations expressed that they could recognize
the indicators of high level thinking the most (=3.43) at the end of the program. This result was supported with
the success level in diagnosing the cognitive levels of math problems activity (%73.66). Teachers, also, expressed
that they would like to get support from the project team in their future attempts related to assessing HOTS
(=3.71). This may imply that professional development programs should be continuous and follow-up-based.
Teachers declared that they could use the new knowledge and skills they gained in preparing documents (=3.60)
and in teaching-learning processes (=3.51); and thus, these would have a positive effect on their students’ success
in math, HOTS, motivation level and attitudes towards the course.
The program is efficacious in terms of its design, implementation and evaluation. However, it should be
improved in terms of its total duration, time allocated to the activities, follow-up of the studies carried out by the
teachers in their own institutions and the amount of the support given. In fact, the related literature emphasizes
that professional development programs are inefficacious unless they are continuous and lack sufficient guidance
and appropriate organizational support. Therefore, in order to improve the program, a website on which the
*
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participant teachers could actively get feedback can be designed and an interactive platform can be created,
through which they can share the items they have prepared aiming to assess HOTS and get necessary support.
Furthermore, the time allocated to the activities can be increased and the program can be re-implemented. Results
imply that follow-up studies should be considered as an important component of professional development
programs.
Key words: Professional development, program evaluation, item writing, higher order thinking skills, PISA.
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İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımlarında Geçen “Dostluk” Kavramının
Öğretilmesinde Drama Yönteminin Etkisi
Nebi Altunova1
1Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, nebialtunova@yyu.edu.tr

Özet
Bu çalışma, ilkokul 4. Sınıf Türkçe dersi kazanımlarında geçen “dostluk’’ kavramının öğretilmesinde drama
yönteminin etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Dostluk kavramı soyut nitelikte olup diğer birçok kavrama
göre çocuklar tarafından anlaşılması zordur. Drama, soyut kavramları canlandırma yolu ile somutlaştırma
imkânı sağlar. Bu nedenle yapılan çalışmada dostluk kavramı, drama yöntemiyle öğretilmeye çalışılmıştır.
Çalışma, zayıf deneysel desenlerden statik grup öntest-sontest modeli ile desenlenmiştir. Uygulama
öncesinde de bağımlı değişkene ait ölçümleri elde etme imkanı sağladığından çalışmada bu desen kullanılmıştır.
Böylelikle deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin kavram ile ilgili bilgi düzeylerindeki değişim açık biçimde
görülmüştür. Çalışma grubunu Gaziantep ilinde bulunan bir ilkokulun 4. Sınıflarından iki şube oluşturmaktadır.
Araştırmacının öğretmenlik yaptığı 21 kişilik sınıfta kavram öğretimi sürecinde drama yöntemi kullanılmıştır.
Kendi öğretmenleriyle ders işleyen 24 kişilik sınıfta ise herhangi bir uygulama yapılmamış ve geleneksel program
akışına uyulmuştur. Bir haftalık uygulama sonunda iki sınıf karşılaştırılmış ve puanlar arasındaki farka bakılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme
formunda öğretilecek kavramla ilgili üç adet soruya yer verilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilere bu sorular
yöneltilmiş ve alınan cevaplar kaydedilerek çalışmaya ait veriler elde edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanlarının ortalaması 46.8, sontest
puanlarının ortalaması ise 48.5 şeklinde hesaplanmıştır (p=0.10). Deney grubundaki öğrencilerin öntest
puanlarının ortalaması 47.2 , sontest puanlarının ortalaması ise 68.73 olarak hesaplanmıştır (p=0.00). Bu
bulgulardan hareketle dostluk kavramının öğretilmesinde deney grubundaki öğrencilerin lehine anlamlı bir
farklılık oluştuğu söylenebilir.
Sonuç olarak deney grubundaki öğrencilerin uygulama süreci sonunda dostluk kavramı ile ilgili daha geniş
ifadeler kullandıkları görülmüştür. Kavram öğretimi sürecinde herhangi bir müdahalede bulunulmayan kontrol
grubundaki öğrencilerin ise öğretilen kavram hakkında fikir geliştiremedikleri gözlenmiştir. Kavram öğretimi
sürecinde geleneksel yöntemin kullanılması bu durumun temel nedeni olarak gösterilebilir.
Drama yöntemi diğer birçok öğretim yönteminden farklı olarak öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğrenme
fırsatı sunar. Öğrenme sürecinde birçok duyu aktif olduğundan öğrenilenlerin kalıcı olması sağlanır. Bu nedenle
özellikle küçük yaş grubundaki çocuklara soyut kavramların öğretiminde drama yönteminin kullanılması
öğretmenlere kolaylık sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Drama Yöntemi, Kavram Öğretimi, Türkçe Dersi Kazanımları
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The Effect Of Drama Method On Teaching Concept Of ‘’Friendship’’ Being Among
The Primary School 4th Grade Turkish Curriculum’s Objectives
Nebi Altunova1
1Reseacher Assistant, Van Yuzuncu Yıl Universty, nebialtunova@yyu.edu.tr

Abstract
This study was carried out to investigate the effect of drama method on the concept of “friendship’’ being
among the primary school 4th grade Turkish lesson’s objectives. The concept of friendship is abstract and it is
difficult for children to understand it comparing to many other concepts. Drama provides the oppurtunity to
embody abstract concepts through animation. For this reason, the concept of friendship has been tried to be
taught with the drama method.
The study was designed as static group pretest-posttest model being one of the weak experimental designs.
This design was used in the study because it allows to obtain the measurements of the dependent variable before
the application. Thus, the change in the knowledge level of the students in the experiment and control groups
is clearly visible. The study group constits of two classes from the 4th grade of a primary school located in the
province of Gaziantep. The method of drama was used in the process of concept teaching in the class consisting
of 21 students. In one class, no experiment was done and the formal program was followed. At the end of the
week, the two classes were compared and the difference between the scores was examined. The interview form
developed by the reseacher was used as data collection tool in the research. In the interview form, there are three
questions about the concept to be taught. These questions were directed to the students who participated in the
study and the answers were recorded and the data about the study were obtained.
At the end of the study, the average of pretest scores of the students in the control group was 46.8 and the
average of posttest scores was 48.5 (p=0.10). The average of pretest scores of the students in experimental group
was 47.2 and the average of the posttest was calculated as 68.73 (p=0.00). It can be said that there is a meaningful
difference in favor of the students in experiment group when teaching the concept of friendship with these
findings.
As a result, it was seen that the students in the experiment group used wider expressions about the concept
of friendship at the end of application process. It was observed that the students in the control group who did not
have any intervention in the concept teaching process did not develop ideas about the taught concept. The use of
traditional method in the concept teaching process can be shown as the main reason for this situation.
Unlike many other teaching methods, the drama method offers learning oppurtunities to students learn
by experience. Since many senses are active in the learning process, permanent learnings are ensured. For this
reason, it will be easier for teachers to use the drama method in teaching abstract concepts especially to young
learners.
Key words: drama method, Concept teaching, Turkish curriculum objectives.
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Tam Saylarla İşlemler, Rasyonel Sayılarla İşlemler, Denklemler ve Doğrusal
Denklemler 7.Sınıf Konularına Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması
Melike Çetinkaya1, Mehmet Çağatay Özdemir2
1Öğretmen, Gazi Üniversitesi, melike_0993@hotmail.com
2Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, cagatay@gazi.edu.tr

Özet
Bu çalışma test geliştirme basamakları dikkate alınarak 7. Sınıf 1. Dönemin ilk iki ünitesini kapsayan
tamsayılarla işlemler, rasyonel sayılarla işlemler, denklemler ve doğrusal denklemler konularında geçerli ve
güvenilir bir başarı testi geliştirmek amacıyla yapılmıştır.
Bu çalışma test geliştirme basamakları dikkate alınarak 7. Sınıf 1. Dönemin ilk iki ünitesini kapsayan
tamsayılarla işlemler, rasyonel sayılarla işlemler, denklemler ve doğrusal denklemler konularında geçerli ve
güvenilir bir başarı testi geliştirmek amacıyla yapılmıştır.
Bu amaçla önce bu konuların 7. Sınıf müfredatında yer alan kazanımları belirlenmiş, kazanımların taksonomik
bilişsel düzeyleri belirlenmiş, bu kazanımlarla belirtge tabloları hazırlanmış, hazırlanan belirtge tablolarından
faydalanılarak her kazanımı ölçmek için uygun sorular hazırlanmıştır. Bu ünitelerin karşısında programda 14
temel kazanım ifadesi yer almaktadır. Bu 14 kazanımın değerlendirilmesi için 35 soru hazırlanmıştır.
Hazırlanan testin maddelerinin anlaşılırlığının ve bilimsel bilgilerle tutarlılığının sağlanması için 2 öğretim
elemanı ve 2 uzmanın görüşünden yararlanılmıştır. Hazırlanan testin pilot uygulaması 2016-2017 öğretim
yılında 7. Sınıf öğrencisi olan 253 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin konuları unutması olasılığını en aza
indirmek için pilot uygulama tüm konuların öğretiminden 2 hafta sonra gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerin testte yer alan sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda madde analizi yapılarak, her bir
maddenin ayırt edicilik ve güçlük indeksleri ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Yapılan madde analizi sonucunda maddenin ayırt ediciliği şu kriterlere göre değerlendirilmiştir: Ayırt
edicilik indeksi negatif veya sıfır olan maddelerin teste dâhil edilmemesi gerektiği; ayırt edicilik indeksinin 0,4
veya 0,4’den daha yüksek bir değerde olması maddenin ayırt ediciliğinin çok iyi olduğu ve maddenin düzeltilmesi
gerekmediği; 0,30-0,40 arasında olması, ayırt ediciliğinin iyi olduğu, maddenin düzeltilmesi gerekmediği; 0,200.30 arasında olması maddenin değiştirilebilir olduğu, 0,20’den daha küçük bir değerde olması ise maddenin
kullanılmaması veya yeniden hazırlanması gerektiği belirtilmektedir
Yapılan analizler sonucunda 35 maddeden oluşan testten madde ayırt ediciliği 0.20’den düşük çıkan 1. 4.6.
ve 7. Sorular ve kazanımda net olarak karşılığı bulunmaması sebebiylede 3. Soru testten çıkarılmış toplamda 5
madde testten çıkarılmış ve 30 sorudan oluşan başarı testi ortaya çıkmıştır. Geriye kalan sorularda 2.10.11.12
.14.15.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.28.29.33.34.ve 35. Soruların ayırt ediciliği çok iyi, 5.8.9.13.21.22.30.31.32.
soruların ayırt ediciliği iyi, 6. Ve 7. Soruların ayırt ediciliği de orta ayırt ediciliğe sahip bulunmuştur.
Araştırma sonucunda testin ortalama güçlüğü 0,63; ortalama ayırt ediciliği ise 0,49 olarak hesaplanmıştır.
Testin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır. Testin madde analizleri Test Analyses
Pogramme (TAP-test analiz programı) ile yapılmıştır.
Bir testin ortalama güçlülüğünün 0,50 civarında olması istenen bir durumdur. Bu değere bakılarak
hazırlanan testin ortalama ayırt ediciliğinin 0.49 olması test sorularının ayırt edici olduğunu göstermektedir.
Testlerin güvenirlik aralığı 0-1 arasında değişmektedir. Çalışmanın 0.85 olan güvenirlik katsayısı testin güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Tek pilot uygulamayla 30 maddeye indirgenen bu testin tekrar bir pilot uygulamayla yeniden geçerlilik ve
güvenilirlik araştırması yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Matematik, başarı testi
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Operations with Integer Numbers, Operations with Rational Numbers, Equations
and Linear Equations, Developing a Success Test for 7th Class Subjects
Melike Çetinkaya1, Mehmet Çağatay Özdemir2
1Theacher, Gazi Üniversity, melike_0993@hotmail.com
2Prof. Dr., Gazi Üniversity, cagatay@gazi.edu.tr

Abstract
This study was carried out with the aim of developing a valid and reliable success test for integer operations,
rational numbers operations, equations and linear equations involving the first two units of 7th Grade 1st term,
considering the test development steps.
This study was carried out with the aim of developing a valid and reliable success test for integer operations,
rational numbers operations, equations and linear equations involving the first two units of 7th Grade 1st term,
considering the test development steps.
For this purpose, the achievements of these subjects in the 7th Grade curriculum were determined, the
taxonomic cognitive levels of the gains were determined, the statement tables were prepared and the appropriate
questions were prepared to measure each achievement by using the prepared statement tables. Facing these units,
there are 14 basic achievement statements in the program. 35 questions were prepared for the evaluation of these
14 achievements.
In order to ensure the consistency of the prepared test materials and the consistency with scientific
information, 2 teaching staff and 2 experts’ opinion were used. Pilot application of the test was done on 253
students who were 7th grade students in 2016-2017 school year. Pilot practice was conducted 2 weeks after
teaching all subjects to minimize the possibility of forgetting topics of students.
By analyzing the items according to the answers given by the students to the questions in the test, the
indivisibility and difficulty indices of each item are calculated separately.
As a result of the analysis of the constituent substances, the discrimination of the substance was assessed
according to the following criteria: substances for which the discrimination index is negative or zero should not
be included in the test; That the discrimination index is at a value higher than 0.4 or 0.4 and that the substance
is very distinctive and that the substance does not have to be corrected; It is between 0.30-0.40, the distinction is
good, the material need not be corrected; If the value of the substance is between 0,20-0.30 the material could be
changed and the value is less than 0,20, it is stated that the substance should not be used or should be prepared
again.
As a result of the analysis made, the substance discrimination from the test consisting of 35 items is 1.4.6
which is lower than 0.20. and 7th because there are no clear answers to the questions and the third question was
removed from the test, 5 items were removed from the test and a success test consisting of 30 questions emerged.
For the remaining questions 2.10.11.12.14.15.16.17.18.19.20.23.24.25.26.27.28.29.33.34. and 35. The distinction
of the questions is very good, 5.8.9.13.21.22.30.31.32. the distinction of questions is good, and the distinction
between questions 6 and 7 is moderate.
As a result of the study, the mean strength of the test was 0,63; and the average discrimination was calculated
as 0.49. The test’s Cronbach Alpha Reliability Coefficient was calculated to be 0.85. Test item analyzes were
performed with Test Analysis Programme (TAP-test analysis program).
It is desirable that the average strength of a test be around 0.50. The mean discriminability of the test, which
is calculated from this value, is 0.49, indicating that the test questions are distinctive. The reliability range of the
tests varies from 0 to 1. The reliability coefficient of 0.85 indicates that the test is reliable.
Reduced to 30 items in a single pilot application, this test can be revalidated and tested again with a pilot
application.
Key words: Mathematics, success test
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Abstract
A discipline maybe accepted by scholars and well-established within academia when it owns necessary
conceptual and theoretical structures to explain phenomena around us. Although Curriculum Studies is now
recognized as an academic field due to the various concepts, theories, and models that have been created within
the discipline in the last century, but a comparative look into academia may justify us that the number is not
overwhelming at all. Hence, this study aims at creating a new concept, coined as “flourished curriculum”, to
explain a familiar phenomenon concerning basic education programs: transfer of learning.
Methodologically, this study can be deemed as Conception Development (CD) as it aims at creating a new
conceptual structure in Curriculum Studies. To validate the concept, it has been discussed with curriculum
scholars and school practitioners and their feedbacks have been used in modifying the final version.
Within this paper, flourished curriculum is defined as all learning which have been crystalized in learners’
behaviors and performance in real world and can be attributed to schools’ explicit and implicit curricula. These
crystalized behaviors may be interpreted positively or negatively based on governing curriculum ideology.
Education systems reasonably endeavor to expand the positive part and diminish the negative aspect. Based
on my meta-analysis, the following factors result in curriculum positive flourishment: contexts similarity,
understanding underlying principles, immediacy, emphasis on practical intelligence (higher order learning),
authenticity, and reflection-acceptance. On the contrary, the main factors which culminate in curriculum
unflourishment or negative flourishment may be considered as follow: emphasis on school intelligence (lower
order learning), indoctrination and imposition, oversimplifying complexities, widow effect, curriculum dethinking, creating space-like curriculum.
It is claimed that Flourished Curriculum may serve as a useful conceptual tool for both curriculum policymakers and field practitioners to take into account factors which contribute to curriculum efficiency and
effectiveness. Basic education programs, like most other sorts of curricula, focus on transfer of learning and are
not intended to foster just “school intelligence”. Hence policy-makers and practitioners are both required to think
in advance how to enrich their programs to maximize positive flourishment of curricula.
Keywords: flourished curriculum, transfer of learning, conception development (CD), negative curriculum
flourishment, positive curriculum flourishment
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Özet
Bu araştırmanın amacı, ters yüz sınıf yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye
hazır bulunuşlukları ve ingilizce dersine yönelik tutumlarına etkisini inceleyerek ters yüz sınıf yönteminin
öğrencilerin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ve İngilizce dersine yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini
ve bunun olası nedenlerini belirlemektir. Araştırma karma yöntem araştırma desenlerinden “açımlayıcı
sıralı desen” yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Karma yöntem araştırması, araştırmacının bir çalışmada hem
nitel hem de nicel yaklaşımları kullanarak veriler topladığı ve analiz ettiği, bulguları birleştirdiği ve sonuçlar
çıkardığı araştırma olarak tanımlanmıştır. Açımlayıcı sıralı desen yaklaşımında araştırmacı, araştırma sorusuna
birincil öncelikle karşılık veren nicel verileri toplar ve çözümler. Bu aşamanın ardından nitel veriler toplanır ve
çözümlenir. Araştırmacı nitel sonuçları ilk aşamadaki nicel sonuçları açıklamada kullanır.
Bu araştırmada karma yöntemin tercih edilmesinin nedeni nicel yöntemden elde edilen sonuçları nitel
yöntemle açıklayarak öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşlukları ve İngilizce dersine yönelik
tutumlarının ters yüz sınıf yöntemine dayalı uygulamalar sonrasında nasıl bir değişim gösterdiğinin anlaşılmasını
sağlamaktır. Karma yöntem yaklaşımına uygun olarak bu araştırmanın nicel aşamasında öntest sontest kontrol
gruplu yarı deneysel desen kullanılmış, nitel aşamasında ise odak grup görüşmesi yapılarak veriler elde
edilmiştir. Araştırma 2015–2016 öğretim yılında güney illerimizden birinde bulunan, mesleki ve teknik anadolu
lisesi dokuzuncu sınıfında okuyan toplam 46 öğrenci ile yürütülmüştür. Örneklem belirlemede kolay ulaşılabilir
durum örneklemesine dayalı amaçlı örneklem yöntemi seçilmiştir. Akademik başarı, cinsiyet ve derse devam
değişkenleri göz önünde bulundurularak iki sınıf seçilmiş, sınıflardan biri deney grubu, biri de kontrol grubu
olarak belirlenmiştir. Deney grubunda bulunan öğrencilere ters yüz sınıf yöntemi, kontrol grubunda bulunan
öğrencilere geleneksel sınıf yöntemi uygulanmıştır. Uygulama 8 hafta sürmüştür.
Araştırmanın nicel bulgularının elde edilmesi için, “Öz yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği” ve
“İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Nitel bulgular ise, odak grup görüşmeleri sonucunda
elde edilmiştir.
Araştırma sonucunda, deney grubu ve kontrol grubu öğrencileri arasında öz yönetimli öğrenmeye hazır
bulunuşlukları ve İngilizce dersine yönelik tutumları açısından deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur.
Ters yüz sınıf yöntemi ile ilgili görüşlerini toplamak amacıyla odak grup görüşmeleri yapılan deney grubu
öğrenci görüşlerine göre, ters yüz sınıf yönteminin öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarına
ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına olumlu yönde katkısının olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ters yüz
sınıf yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları ve İngilizce dersine
yönelik tutumlarına etkisini belirlemeye ilişkin nicel ve nitel bulguların birbirini desteklediği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Ters yüz sınıf yöntemi,öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk, İngilizce dersine
yönelik tutum
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Abstract
This study aims to investigate the effects of the flipped classroom method on 9th grade students’ self-directed
learning readiness and attitudes towards English and identify how flipped classroom method affects students’
self-directed learning readiness and attitudes towards English as well as its potential reasons. The study adopted
an explanatory sequential design, one of the mixed method research designs. Mixed method research is defined
as a research in which the researcher collects and analyses data, combines findings, and draws conclusions
using both qualitative and quantitative methods. In explanatory sequential designs, the researcher collects and
analyses quantitative data that primarily answers the research question. Following this stage, qualitative data are
collected and analysed. The researcher uses the qualitative results for explaining the quantitative results which
were obtained in the first phase.
The reason for using mixed method in this study is to reveal how flipped classroom method changes
students’ self-directed learning readiness and attitudes towards English by explaining the data collected from
both qualitative and quantitative methods. In line with the mixed method approach, quantitative phase of this
study utilised pretest-posttest control group quasi experimental design, and the qualitative phase included focus
group interviews as the data collection tool. The study was conducted with 46 9th grade students who were
enrolled in Vocational and Technical Anatolian high school in a city located in southern part of Turkey in the
2015–2016 education year. Sampling was identified using purposeful sampling method, one of the convenience
sampling methods. Two classrooms were assigned considering the academic success, gender, and attendance
variables. One of the groups was identified as the experimental group and the other one as the control group.
The experimental group classroom was applied flipped classroom method while the other one was applied
traditional classroom method. The treatment took 8 weeks. Quantitative data of the study were collected through
“Self-Directed Learning Readiness Scale” and “Attitudes towards English Scale”. Qualitative data were collected
through focus group interviews.
Results showed a significant difference between the experimental and control group in terms of self-directed
learning readiness and attitudes towards English in favour of the experimental group students. According to the
views of the experimental group students who were administered focus group interviews in order to reveal their
views, flipped classroom method had positive contributions to students’ self-directed learning readiness and
attitudes towards English. Qualitative and quantitative findings which aimed to identify the effects of flipped
classroom method on 9th grade students’ self-directed learning readiness and attitudes towards English were
found to be parallel to each other.
Keywords: Flipped classroom method, self-directed learning readiness, attitude towards to english course
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Özet
Araştırmanın amacı lise öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları ve eleştirel düşünme
eğilimlerini çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Araştırma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama
modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel
aşamasında betimsel araştırma yöntemi olan tarama modeli kullanılmış, nitel aşamasında ise açık uçlu sorular
yoluyla veriler elde edilmiştir. Araştırma, 2014-2015 öğretim yılının ikinci yarısında Mersin ili merkez ilçelerdeki
(Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) birer genel lise ve birer meslek lisesi olmak üzere sekiz lisedeki 1280 öğrenci
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel verileri her okuldan seçilen 30 öğrenci olmak üzere 8 okuldaki toplam
240 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmanın nicel bulgularının elde edilmesi için, “Öz yönetimli Öğrenmeye
Hazırbulunuşluk Ölçeği” ve “Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin öz yönetimli
öğrenmeye hazırbulunuşlukları ve eleştirel düşünme eğilimleri; cinsiyet, sınıf, okul türü, öğrenim gördükleri
alan, gazete okuma sıklıkları ve kitap okuma sıklıklarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) uygulanmıştır. Araştırmanın nitel
boyutu için içerik analizi yapılarak frekans değeri hesaplanmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; kız öğrencilerin erkek öğrencilere, genel lise öğrencilerinin ise meslek
lisesi öğrencilerine oranla özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri daha yüksektir. Benzer olarak,
lise öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri incelendiğinde, kız öğrencilerin erkek öğrencilere, genel lise
öğrencilerinin meslek lisesi öğrencilerine oranla eleştirel düşünme eğilim düzeyleri daha yüksektir. Öğrencilerin
öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilim düzeyleri sınıflara göre anlamlı
bir fark göstermemektedir. Öğrencilerin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ve eleştirel düşünme
eğilim düzeyleri okullara (teog taban puanı) göre anlamlı fark göstermektedir. Öğrencilerin özyönetimli
öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilim düzeyleri öğrenim gördükleri alana göre anlamlı
fark göstermemektedir. Öğrencilerin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri gazete ve kitap okuma
sıklığına göre anlamlı fark göstermezken, eleştirel düşünme eğilim düzeyleri gazete ve kitap okuma sıklığına
göre anlamlı fark göstermektedir. Araştırmanın nitel kısmından elde edilen sonuçlara göre lise öğrencilerinin
öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerine ve eleştirel düşünme eğilim düzeylerine ilişkin görüşleri
katılıyorum aralığında, diğer bir deyişle iyi düzeyindedir. Öğrencilerin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk
ve eleştirel düşünme eğilimi anlamında birçok srtateji izledikleri görülmektedir. Nicel ve nitel bulgular birbirini
destekler niteliktedir. Sonuçlar alan yazın doğrultusunda tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk, Eleştirel düşünme eğilimi, Lise öğrencileri
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Abstract
The purpose of this study is to investigate high school students’ self-directed learning readiness and critical
thinking dispositions in terms of various variables. The study was designed as a screening model, one of the
descriptive research methods. It utilised both qualitative and quantitative methods. The quantitative phase was
conducted using screening model, one of the descriptive research methods; and the qualitative phase included
open-ended questions as data collection tools. Data were collected from 1280 high school students who were
enrolled in four general and four vocational high schools in central towns of Mersin (Akdeniz, Mezitli, Toroslar,
Yenişehir) in the second semester of the 2014-2015 education year. Qualitative data were collected from 240
students, 30 students from 8 schools. Data were collected through the “Self-Directed Learning Readiness
Scale” and “Critical Thinking Disposition Scale”. Independent groups t-test, and one-way analysis of variance
(ANOVA) was applied in order to identify whether students’ self-directed learning readiness and critical thinking
dispositions displayed any significant differences according to gender, grade level, school type, field of study,
and frequency of reading newspaper and books. Qualitative data were analysed using frequencies and content
analysis methods.
Results show that self-directed learning readiness was higher in girls in comparison to boys and in general
high school students in comparison to vocational high school students. Similarly, critical thinking dispositions
were higher in girls in comparison to boys and in general high school students in comparison to vocational high
school students. Students’ self-directed learning readiness levels and critical thinking disposition levels did not
demonstrate significant differences according to grade levels. Students’ self-directed learning readiness levels and
critical thinking dispositions display significant differences according to schools (TEOG base points). Students’
self-directed learning readiness and critical thinking disposition levels did not display significant differences
according to the field of study. While self-directed learning readiness levels did not display significant differences
according to the frequency of reading newspaper and books variable, critical thinking dispositions did. According
to the qualitative findings, high school students’ views about self-directed learning readiness levels and critical
thinking dispositions displayed “I agree” opinion, which indicated a good level. Students were found to follow
many strategies in terms of self-directed learning readiness levels and critical thinking dispositions. Qualitative
and quantitative data revealed parallel findings. Results were discussed in line with the literature.
Keywords: Self-directed learning readiness, Critical thinking disposition, High school students.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, yedinci sınıf öğrencilerinin vatandaş kavramına ilişkin örtük ve açık bilgilerinin ne
olduğunun ve nasıl bir yapıda olduğunun belirlenmesidir. Araştırmada açık bilgi, bir şeyin ne olduğunu, niçin
olduğunu bildiğimiz, farkında olarak edindiğimiz ve ifade edebildiğimiz bilgi olarak tanımlanmıştır. Örtük bilgi
ise, bilinçli bir şekilde ne olduğu ve niçin olduğu başkalarına açıklanamayan, söze dökülemeyen bilgi olarak
tanımlanmıştır. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Öğrencilerin vatandaş kavramı ile ilgili bilgi edinme kaynakları nelerdir?
2. Öğrencilerin vatandaş kavramı ile ilgili açık kavramsal bilgileri nasıldır?
3. Öğrencilerin vatandaş kavramı ile ilgili örtük kavramsal bilgileri nasıldır?
Araştırmada yedinci sınıf öğrencilerinin vatandaş kavramına ilişkin örtük ve açık kavramsal bilgilerini
derinliğine incelemek amacıyla nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni ve tarama modeli birlikte
kullanılmıştır. Araştırmaya Mardin ili Nusaybin ilçesinde farklı devlet okullarında öğrenim gören yedinci sınıf
öğrencileri arasından veli izni olan ve gönüllü olan öğrenciler katılmıştır. Örtük bilgiyi açığa çıkartmak amacıyla
araştırmada yer alan katılımcılar, tipik durum örneklemesi yoluyla belirlenmiştir. Açık bilgiyi belirlemek amacıyla
basit seçkisiz örnekleme kullanılarak katılımcılar belirlenmiştir.
Araştırmada öğrencilerin vatandaş kavramına ilişkin örtük bilgilerini açığa çıkartmak amacıyla, 27 öğrenci
ile repertuar ağı tekniği (RGT) kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada
RGT şöyle uygulanmıştır: İlk aşama elementlerin belirlenmesidir. Bu araştırmada araştırmacılar tarafından sekiz
element belirlenmiştir: Örneğin “Bir vatandaş olarak ben”, “nasıl bir vatandaş olmayı arzuluyorum?” gibi. Daha
sonra belirlenen sekiz elementin her biri kartlara tek tek yazılmıştır.
İkinci aşama kişisel yapıların ortaya çıkarılmasıdır. Bu aşamada boş bir repertuar formu belirlenerek
elementler bu forma yazılmıştır. Formda elementlerle ilgili olarak farklılıklar ve benzerlikler şeklinde iki kutup
oluşturulmuştur. Daha sonra her bir öğrenciden iki kart seçmesi istenmiştir. Kartlardan birini diğerinden ayıran
özelliğin ne olduğu sorularak öğrencinin belirlediği özelliği ve o özelliğin zıttını ifade etmesi beklenmiştir.
Öğrenciler tarafından ifade edilen benzerlik ve farklılıklar içeren özellikler, RGT formunda ilgili yerlere aynı anda
araştırmacı tarafından yazılmıştır. Her öğrenci tarafından, her bir element kartı için bu işlem tekrar edilmiştir.
Görüşmeler, bireysel olarak, okulda ve boş bir sınıfta ortalama 25-30 dakika içinde gerçekleştirilmiştir.
Üçüncü aşama ortaya çıkarılan bilişsel yapıların değerlendirilmesidir. Bu aşamada öğrencilerden
elementlerle ilgili ifade ettikleri benzerlik ve farklılıkları 1-5 aralığında derecelendirmeleri istenmiştir. Dördüncü
aşama verilerin analiz edilmesidir. Veriler, İdiogrid 2.4 programı kullanılarak analiz edilmektedir.
Öğrencilerin vatandaş kavramına ilişkin açık bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından
geliştirilen ve açık uçlu 7 sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Açık bilgi testi, örneklemede yer alan okullardaki 124
öğrenciye araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Açık bilgi testinden elde edilen veriler, bir uzman ve araştırmacı
tarafından geliştirilmiş olan bütüncül rubrik ile analiz edilmektedir. Araştırmada açık bilgi testinden elde edilen
verilerinin analizi için yapılan genel incelemede öğrencilerin çoğunun vatandaş kavramını tanımlayamadıkları,
vatandaş kavramının ayırt edici olan ve olmayan özelliklerini tam olarak ifade edemedikleri, özellikleri ifade
edenlerin ise gerekçelerini açıklayamadıkları görülmektedir.Öğrencilerin örtük bilgilerinin ise parçalı olduğu
ve yaşadıkları yerin sosyo-kültürel faktörleriyle şekillendiği ve hak ve sorumluluk ile ilgili algılarının belirsizlik
taşıdığı ifade edilebilir. Araştırma süreci devam ettiği için araştırmanın nihai sonuçları rapor edilmemiştir.
Anahtar kelimeler: Vatandaş, vatandaşlık, örtük bilgi, açık bilgi, repertuar ağ tekniği.
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Abstract
The purpose of this study is to determine 7th grade students’ cognitive constructs and implicit and explicit
knowledge about the concept of citizen. In this study, explicit knowledge refers to the knowledge that we know
what something is and why it is so, that we acquired consciously, and that we can verbally express. As to implicit
knowledge, it is defined as the knowledge that cannot be consciously explained what it is and why it is so and that
cannot be verbally expressed. In line with the general purpose, the study aimed to find answers to the following
research questions:
1. What is the students’ source of information about the concept of citizen?
2. What is the students’ explicit conceptual knowledge about the concept of citizen?
3. What is the students’ implicit (tacit) conceptual knowledge about the concept of citizen?
The present study utilised phenomenological design and survey model in order to make an in-depth analysis
of students’ implicit and explicit conceptual knowledge about the concept of citizen. The study was conducted
with students who were enrolled in different state schools located in Nusaybin, Mardin, who received parent
consent to participate in the study, and who volunteered to participate in the study. To reveal implicit knowledge,
the students participating in the study were chosen through typical case sampling method. Random sampling
method was used in order to identify explicit knowledge. 27 students were administered semi-structured
interviews using Repertory Grid technique (RGT) with a view to exploring their implicit knowledge about the
concept of citizen.
RGT was used as follows in this study: In the first phase, elements were identified. The researchers identified
8 elements; for instance, “Me as a citizen”, “What kind of a citizen I want to be”. Then, each element was written
on the card one by one.
Constructs were identified in the second phase. At this stage, elements were written on a blank repertory
grid form. The form had two poles involving differences and similarities. Then, each student was asked to pull
two cards. The students were asked to tell the feature they chose as well as the opposite feature by expressing what
made one card different from the other. Similarities and differences stated by the students were written on the
RGT form simultaneously by the researcher. This procedure was repeated by each student, for each element card.
Interviews were conducted individually in an available classroom at school and took about 25 to 30 minutes.
The third stage involved the evaluation of the constructs. At this stage, the students were asked to rank the
similarities and differences they mentioned in the elements between 1 to 5. Fourth stage is the analysis of the data.
Data were analyzed using İdiogrid 2.4 program.
Students’ explicit knowledge about the concept of citizen was identified using the 7-item open-ended test
developed by the researchers. Explicit Knowledge Test was applied by the researcher to 124 students enrolled
in the schools in the sampling. Data obtained from the explicit knowledge test will be analysed using a holistic
rubric to be developed by an expert and the researcher. Data obtained from the explicit knowledge test show that
majority of the students do not recognize the concept of citizen, they cannot fully explain the critical attributes
and variable attributes of the concept of citizen, and those who can explain the attributes cannot explain the
justifications. It can be concluded that students’ implicit knowledge is partial, is shaped by the socio-cultural
factors, and their perceptions about the rights and responsibilities are uncertain. As the study process is still going
on, final results have not been reported yet.
Keywords: Citizen, citizenship, implicit knowledge, explicit knowledge, repertory grid technique
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Özet
Türkiye 2011 yılında “Bologna Süreci” olarak adlandırılan, bir Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı
hedefleyen oluşuma katılmıştır. “Bologna Süreci”, yükseköğretimdeki dereceyi ve Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın,
eğitim programlarının, eğitim kalitesinin, öğrenci ve personel hareketliliğinin, yükseköğretim erişiminin,
mezuniyet istihdamının ve finansman alanlarındaki öncelikli konulara dahil reformların modernizasyonunu
hedeflemektedir. Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası dillerde program ve derslerdeki bilgi görünürlüğü
daha da önem kazanmıştır. Sonuç olarak, görünür bilginin sürekli güncellenmesi gerekli hale gelmiştir. Bilgi
değişiminin hızlandırılması, her geçen gün daha ayrıntılı bilgi istenmesi ve farklı ülkelerdeki program ve ders
bilgilerinin karşılaştırılabilirliği, hesap verebilirlik, karar destek sistemlerinin geliştirilebilmesi gibi nedenlerle,
kullanıcı dostu yazılım ortamlarının geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi’nde web-temelli süreç izleme yazılımı ve öğrenci ve öğretim elemanları ile
yapılan toplantılardan toplanan verilere dayalı, kullanıcı dostu bir uygulamanın geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu çalışmanın özgün yönü, gereksinim analizi ile doküman tarama yöntemiyle toplanan verilere dayalı dinamik
çözümler yaratmasıdır. Bu kapsamda geliştirilen yazılım, öğretim elemanlarına; bilgi, beceri ve yetkinlik
düzeyinde yazılmış olan kazanımların bilişsel düzeyine dayanarak bir yandan kullanılacak öğretim yöntem
ve tekniği hakkında bilgi verebilecek bir yandan da kullanılacak ölçme ve değerlendirme yolu hakkında bilgi
verecektir. Yazılım örneğin bilgi gerektiren bir öğrenme kazanımı için hem uygun yöntem, teknik, strateji ve
yaklaşımları hem de uygun ölçme ve değerlendirme yollarını (kısa yanıtlı, eşleştirme gerektiren, çoktan seçmeli
gibi) önermektedir. Ayrıca, öğretim elemanına öğrenme kazanımlarına bağlı olarak sisteme yüklediği öğretim
etkinliklerinden ve test maddelerinden hangilerini seçmesi gerektiği yönünde önerilerde bulunabilmektedir.
Web-temelli süreç izleme yazılımına temel olması açısından, ilk aşamada test amaçlı; .NET Core tabanlı
UWP Framework kullanılarak evrensel bir Windows 10 uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama, değerlendireceği
metini bir metin kutusu üzerinden kullanıcı girdisi ile almakta ve bu metni gömülü JSON dosyası üzerindeki ham
verilere karşılaştırmaktadır. Çıktı olarak XML doyası vermektedir ve sonuçlar herhangi bir internet tarayıcısında
görüntülenebilir. Çalışmanın Bologna süreci kapsamında üniversitelerde yürütülen hazırlıklara katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bologna Süreci, Öğrenme Kazanımları, Yöntem ve Teknik, Ölçme ve Değerlendirme,
Yeterlikler, Yazılım Geliştirme

358

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

Developing a Software Module of Learning Outcomes, Qualifications and
Measurement and Evaluation for the Bologna Process
Mustafa Cem Babadoğan1, Berk Babadoğan2, Ömer Kutlu3
1Assist. Prof. Dr., Ankara University, cbabadogan@gmail.com
2Software Engineer, berkbabadog@gmail.com
3 Assist. Prof. Dr., Ankara University, kutluomer57@gmail.com

Abstract
Turkey joined an organization named the “Bologna Process” which aimed to create a European Higher
Education Area in 2011. The Bologna Process aims to modernize reforms in the areas of degree in higher education,
curriculums, quality of education, student and staff mobility, higher education access, graduation employment
and financing areas. In this context, the visibility of information on programs and courses in both national and
international languages has become even more important. As a result, the update of visible information has
become a necessity. Due to such reasons as acceleration of exchange of information, more detailed information
requested every day, accountability, development of decision support systems and comparability of program and
course information in different countries, developing user - friendly software environments has been compulsory.
This study aims to develop a user-friendly software based on information which are collected by web-based
process tracking software and meetings with students and lecturers in Ankara University. The unique aspect of
this study is to create dynamic solutions based on static data which are collected by requirement analysis and
document scanning. The software developed with this context gives information to the instructors about both
teaching methods and techniques to be used and the way to measure and evaluate them based on the cognitive
level of achievements written at the level of knowledge, skill and competence. The software both suggests, for
instance, an appropriate approach, technique or strategy for a learning outcome which requires knowledge and
appropriate measurement and evaluation paths such as short answer, matching, multiple choice etc. In addition,
the software may suggest to the instructor which activities or test items to choose from the already uploaded ones
related to learning outcomes.
To set a base for web-based process tracking software, and for testing purposes at first stage; a Windows 10
Universal app was developed within UWP Framework which was based on .NET Core. The application gets the
text to be evaluated with user input over textbox and compares this text with raw data in an embedded JSON
file. It gives an XML output and the results can be displayed on any web browser. It is believed that the study will
contribute to the preparations carried out at the universities in the scope of Bologna process.
Keywords: Bologna Process, Learning Outcomes, Method and Technique, Measurement and Evaluation,
Competences, Software Development
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Özet
Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 öğretim yılında uygulanacak olan yeni öğretim programlarına yönelik
olarak öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmanın örneklemini İstanbul İli Maltepe ve Zeytinburnu
İlçelerinde resmi ve özel okullarda görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmaya
konu olan problemi daha iyi anlamak ve yorumlamak için karma yöntem seçilmiştir. Karma araştırma
yöntemlerinden “sıralayıcı açıklayıcı yöntem” (nitel+nicel) kullanılmıştır. Araştırmanın nitel aşamasında
öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı görüşme yöntemi gerçekleştirilmiştir. Nitel
verilerin çözümlenmesinde, verileri tanımlamaya ve gerçekleri ortaya çıkarma amacıyla içerik analizi yapılmıştır.
Çalışmanın nicel aşamasında ise nitel araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda taslak anket formu
geliştirilecek ve öğretmenlerin demografik özelliklerine göre analiz yapılacaktır. Nitel analiz sonucunda, öğretim
programlarının sıklıkla değişmesinin öğretmen motivasyonunu azalttığı bu nedenle öğretim programlarında
değişikliklerin çok sık yapılmasının doğru olmadığını; öğretim programlarında değişikliklerin öğrencilerin
yaşına uygun olması ve çağ insanın ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Değişen dünya koşullarına bağlı olarak, ülkelerin eğitim sistemlerinin küresel rekabet edebilirlik düzeylerini
her geçen gün yükseltme ihtiyaçları artmaktadır. Bu nedenle ülkeler, zaman içerisinde kendi eğitim sistemlerinin
niteliğini geliştirmek ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla öğretim programlarında değişiklik yapma
zorunda kalırlar. Öğretim programları, eğitim sistemlerinin çıktısı üzerinde en önemli etkiye sahip bileşenlerden
biridir. Öğretim programlarının başarıya ulaşmasında en kritik rolü öğretmenler üstlenmektedir. Çünkü öğretim
programların okulda ve sınıf içinde uygulanmasında en önemli görevi öğretmenler gerçekleştirmektedir. Bu
bağlamda öğretmenlerin yenilenen öğretim programlarına yönelik düşüncelerinin belirlenmesi yeni öğretim
programlarının uygulamadaki başarısına katkıda bulunabilir. Öğretmenlerin yeni öğretim programları
hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi, tasarlanan ve eski programlardan daha iyi işlev görmesi öngörülen yeni
öğretim programlarının etkin olarak bir okulda ve sınıfta uygulanabilmesi için en önemli göstergelerden birini
sağlamış olacaktır. Yeni programın etkin olarak uygulanabilmesi, Yeni Öğretim Programının (YÖP) öğretmenler
tarafından çok iyi öğrenilmesi ve benimsenmesi ile mümkün olabilir.
Gerçekleşen öğrenmenin alana uygulama olarak taşınabilmesi de, öğrenme ile ilgili düşüncelerinin olumlu
olması gerekir. Olumsuz bir öğrenme algısının olduğu durumda, öğrenmenin uygulanacak yere sevk edilmesinde
ciddi zorluklar yaşanabilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, yeni öğretim programları, öğretmenlerin program hakkında
düşünceleri.
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Abstract
The purpose of this research is to determine the views of the teachers on the new curricula to be implemented
in the 2017-2018 school year. The sample of this research is composed of teachers who work in public and private
schools in the districts of Istanbul, Maltepe and Zeytinburnu. In the research, a mixed method has been chosen
to better understand and interpret the problem being investigated. “Sequential explanatory method” (qualitative
+ quantitative) has been used for mixed research methods. In the qualitative part of the research, interviews
were conducted in which the teachers used semi-structured interview form. In the analysis of qualitative data,
content analysis was done to identify the data and to reveal the facts. In the quantitative part of the study, a draft
questionnaire form will be developed in the direction of the data obtained from qualitative research and analyzed
according to the demographic characteristics of the teachers. As a result of qualitative analysis, it was found that
it is not correct to make frequent changes in curricula because of the frequent change of curricula reduce the
teacher motivation and these changes in curricula should be appropriate for the age of the students and should
be determined according to needs of the students.
Depending on changing world conditions, the need to raise the global competitiveness of countries’
educational systems is increasing day by day. For this reason, countries have to change their curricula over time
in order to improve the quality of their education systems and to adapt them to the needs of the age. Curriculum
is one of the most important components of the output of educational systems. The teachers play the most critical
role in the success of curricula. This is because the teachers perform the most important task in implementing
the teaching programs in the classroom and in the school. In this context, teachers’ thinking about the renewed
curricula can contribute to the success of the new curricula in practice. Determining teachers’ thinking about
new curricula will provide one of the most important indicators for the effective implementation of new curricula
in a school and classroom that are designed and intended to function better than older curricula. Effective
implementation of the new program may be possible through the very good learning and adoption of the New
Teaching Program (NTP) by the teachers.
In order to apply what is learned about curricula in the educational environment, all thoughts about
learning have to be positive. Where there is a negative perception of learning, serious difficulties may arise in the
referral of the student to the place where it is to be implemented. Gerçekleşen öğrenmenin alana uygulama olarak
taşınabilmesi de, öğrenme ile ilgili düşüncelerinin olumlu olması gerekir. Olumsuz bir öğrenme algısının olduğu
durumda, öğrenmenin uygulanacak yere sevk edilmesinde ciddi zorluklar yaşanabilir.
Key Words: New curriculum, new curricula, thoughts of teachers about curriculum
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İngilizce Hazırlık Okulu İleri Seviye Program Degerlendirmesi üzerine Alan
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Özet
Bu çalışma Bilkent Universitesi İngiliz Dili Meslek Yüksek Okulu Hazırlık Okulu (İDMYO) İleri Seviye
İngilizce Seviye programının değerlendirmesini içermektedir. Bu değerlendirme sonucunun okuldaki gerekli
karar merceklerini ileride yapılabilecek değişiklikler üzerine bilgilendirdiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın
amacı İDMYO’daki İleri seviye İngilizce programının CIPP (içerik, Veri, Süreç ve Çıktı) değerlendirme modeli
kullanılarak okuldaki öğrencilerin algılarını baz alarak değerlendirilmesidir. Bu çalışmada anket kullanılarak
yapılmıştır ve anket tek seferde öğrencilere verilmiştir. Ayrıca anketteki sonuçlara göre bazı öğrencilerle
mülakat yapılmış, onların daha detaylı fikirlerine yer verilmiştir. Öğrencilere uygulanan anket dışında, okuldaki
öğretim programı, yapılan sınavlar ve ders materyalleri de incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre öğrenciler
kendilerini dinleme becerilerinde yetersiz görmektedir. Ayrıca öğrenciler, ileri seviye İngilizce programında
daha fazla dinleme materyallerinin olması gerektiğini düşünmektedir. Bu gibi sonuçlar göz önüne alındığında,
öğretmenlere bu seviyedeki programla ilgili olarak bazı sunumlar ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Ayrıca
öğrencilerin okul dışında da çalışmaları için materyal havuzu oluşturulabilir.
Anahtar kelimeler: Öğretim programı degerlendirmesi, İngiliz Dili Eğitimi, değerlendirme modelleri
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Abstract
This is an evaluation study of the Upper-Intermediate level curriculum used in the preparatory program
of Bilkent University School of English Language. It is assumed that the findings of this study could inform
both instructors and decision makers about the effectiveness of the Upper-Intermediate level courses in the
preparatory program at BUSEL, in terms of the materials, teaching methods, assessment, students’ competencies,
and characteristics of teaching- learning process within from the perspectives of both instructors and students.
To this end, this present study provided opportunity to decision makers to make relevant modification, and
additions to the program, which could increase the effectiveness of the Upper-Intermediate level courses. The
aim is to evaluate the effectiveness of Upper Intermediate curriculum in BUSEL preparatory program in terms of
students’ perceptions by using context, input, process and product (CIPP) model. The main research question of
this study is “What are the students’ perceptions of Upper-Intermediate level program in regard to context, input,
process and product elements?”. The CIPP (context, input, process, and product) evaluation model was used as
curriculum evaluation model. In this study, survey research design was used and there will be no intervention
during the study. The survey was a cross-sectional survey since the data will be collected at just one point in time.
Since no single data is enough for all purposes, both qualitative and quantitative data were collected. Interviews
could provide in-depth opinions of students’ about the topics of concern. Quantitative data will be collected
through the course evaluation questionnaire given to the students. Additionally, some documents such as course
syllabus, course materials (course book), assessment tools (midterm and final exams) were examined to get
more information on the course. In order to do this evaluation study, upper-intermediate level program has been
specifically chosen because of the number of repeat students, failed students in the course and also the feedback
received from both the instructors and students. I have selected CIPP model to conduct this evaluation study as
CIPP model enables the researcher to provide necessary information to the decision makers in the institution.
The results of the interviews and research on written documents indicated that the current curriculum c a n
be defined and stated in an organized and understandable way. Besides, it is necessary that the instructors
are well-informed about the goals and objectives to be achieved. This study also revealed that the students
perceived themselves less competent in listening and speaking skills. Thus, in order to increase the competencies
in speaking and listening skills, a more communicative approach could be implemented. Moroever, in-service
training might be arranged so as to provide the instructors with the opportunity to keep up with the current
improvements in language teaching and help them implement more communicative and learner centered
teaching. The results also indicated that supplementary materials were not sufficient to give students enough
chance to practice listening ans speaking skills.
Keywords: Curriculum evaluation, english language teaching, evaluation models
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Özet
Ülkemizde 2012 yılındayürürlüğe giren ve 4+4+4 olarak adlandırılan eğitim-öğretim sistemine göre
öğrencilerin ilkokula başlama yaşı alt sınır 60 ay olarak belirlenmiştir. Yeni sisteme göre 60-66 ay arası çocuklar
veli isteği ile kayıt olurken, 66-69 aylık öğrencileri sistemin kendisi kayıt yapmakta, veli isteği ile kayıtlar
ertelenebilmektedir. 69-72 ay arası öğrencilerin ise ancak doktor raporu ilekayıtları ertelenebilmektedir. 72 aylık
ve daha büyük olanlar öğrencilerin ise hiçbir şekilde kayıtları ertelenememektedir (MEB, 2012). Ülkemizde farklı
yaş gruplarının ilkokula başlaması ve özellikle küçük yaş grubu üzerinde pek çok araştırma (Durna, 2014; Gündüz,
2013; Tutal, 2013; Canpolat, Kahramanoğlu ve Tiryaki, 2014; Işık, 2014; Uslu, 2014) mevcuttur. Bu çalışmalarda
öğrencilerin özellikle Türkçe dersindeki akademik başarıları genel itibariyle incelenmiştir. Bu araştırmada ise
öğrenciler bireysel olarak değerlendirilmiş ve Türkçe dersi ile birlikte matematik dersi kazanımlarına ulaşma
durumları da araştırılmıştır.Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, birinci sınıfa kayıtlı farklı yaş grubundaki
öğrencilerin Türkçe ve Matematik dersi öğretim programına dair kazanımlara ulaşma durumlarının öğretmen
görüşleri açısından incelenmesidir.
Bu araştırma, betimsel tarama modelindedir. Araştırmanınörneklemini,Batman ili Kozluk ilçesine bağlı
ilkokullarda öğrenim gören,seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 9 ilkokuldan toplam 25 derslikte öğrenim
gören 320 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, “Türkçe ve matematik dersi 1. sınıf kazanımlarına
ulaşma durumunu değerlendirme ölçeği” ile toplanmıştır.Ölçek, öğrencilerin kazanımlara ulaşma durumlarını
“Kesinlikle yetersiz, Yetersiz, Kararsızım, Yeterli, Kesinlikle yeterli’’ şeklinde, öğretmenlerin değerlendirmelerini
içeren beşli Likert türünde bir ölçektir.Elde edilen veriler analizi için aritmetik ortalama, standart sapma
hesaplanmış;bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre, okula başlama yaşına göre öğrencilerin Türkçe ve matematik dersi kazanımlarına
ulaşma durumlarına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu [F(2, 317)= 5.184; p <.05], [F(2, 317)=
7.730; p <.05]; bu farkın, okula başlama yaşı 72 ay ve üzeri olan öğrenciler ile 60-65 ay arasında olan öğrenciler
arasında, 72 ay ve üzeri olanlar lehine olduğu görülmektedir. Bu bulgu, Canpolat, Kahramanoğlu ve Tiryaki
(2014), Işık (2014), Gündüz (2013) ve Durna’nın (2014) çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Cinsiyet ve okul öncesi eğitim alıp almama değişkenlerine göre öğrencilerin kazanımlara ulaşma durumlarına
ilişkin yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre, okula başlama yaşı 60-65 ay ve 66-71 ay aralığında olan
öğrencilerin, kazanımlara ulaşma durumlarında kızlar ve okul öncesi eğitim alanlar lehine anlamlı bir fark
olduğu belirlenmiştir. Okula başlama yaşı, 72 ay ve üzeri olan öğrencilerin ise kazanımlara ulaşma durumlarına
ilişkin puanlarının cinsiyete göre faklılaşmadığı görülmüştür. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin kazanımlara
ulaşma durumlarının daha yüksek olması sonucu; Alat ve Mercan-Uzun (2014), Epçaçan (2014) ve Öztürk ve
Uysal’ın (2013) yapmış oldukları araştırmalarında elde ettikleri okul öncesi eğitimin öğrencilerin gelişimlerinde
ve hazırbulunuşluklarında olumlu etki yaptığı sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Bu araştırmadaki veriler, Likert türünde bir ölçekle tespit edilmiş olup; sonraki çalışmalarda veriler
başarı testleriyle elde edilebilir. Bu çalışmada, okula başlama yaşı olarak takvim yaşı ölçüt alınmıştır. Yapılacak
çalışmalarda öğrencilerin kazanımlara ulaşma durumları, okula hazırbulunuşluk seviyeleri belirlenerek
karşılaştırılabilir.
Anahtar kelimeler: Okula başlama yaşı, türkçe dersi, matematik dersi, kazanım

364

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

Analysis of How Far First Graders At Different Age Groups Achieve the Learning
Outcomes in the Turkish and Mathematics Currıcula
Bilge Kuşdemir Kayıran1, Ercan Çiftçi2
1Asst. Prof. Dr., Gaziantep University, kbilge01@gmail.com
2Teacher, Atatürk Primary School, ercancftc72@gmail.com

Absract
There are lots of studies regarding different age groups’ starting primary school and particularly the younger
age group (Durna, 2014; Gunduz, 2013; Tutal, 2013; Canpolat, Kahramanoglu and Tiryaki, 2014; Isik, 2014;
Uslu, 2014). In these studies, academic levels of the students, particularly in the Turkish course, were analyzed
generally. In the present study, the students were assessed individually and to what extent they achieved the
learning outcomes in the Turkish and Mathematics courses were researched. Accordingly, the aim of the study
is to analyze how far the students at different age groups in the first group achieve the learning outcomes in the
Turkish and Mathematics courses with regard to the teachers’ views.
This study is of descriptive survey model. The sample of the study is made up of 320 students studying in
totally 25 classrooms in 9 primary schools chosen through the randomized sampling method in the district of
Kozluk in the province of Batman. The data were collected using “Assessment Scale of Achieving the Turkish and
Mathematics Learning Outcomes” in the research. The scale is of 5-likert type including teachers’ assessment as
“Absolutely insufficient, Insufficient, Not sure, Sufficient, Absolutely sufficient”.
Based on te findings obtained, it is seen that there is a significant difference among students’ scores regarding
how far they achieve the Turkish and Mathematics learning outcomes according to when they start primary
school [F(2, 317)= 5.184; p <.05], [F(2, 317)= 7.730; p <.05] and that this difference is in favor of the students
aged 72-months or over between those aged 72 months or over and those aged 60-65 months. This finding
shows similarity with the results of Canpolat, Kahramanoglu and Tiryaki (2014), Isik (2014), Gunduz (2013) and
Durna’s (2014) studies.
According to the independent samples t-test results conducted regarding whether the students achieved the
learning outcomes based on the variables of gender and having pre-school education, it has been determined that
there is a significant difference in the achievement levels of learning outcomes of the stuents whose schooling age
is between 60-65 months and 66-71 months in favor of the female students and those attending pre-school. On
the other hand, it has been found out that there is no significant difference between the scores concerning how
far the students aged 72 months or over according to the gender.The fact that the achievement level of learning
outcomes of the students attending pre-school is higher supports the result of the studies by Alat and MercanUzun (2014), Epcacan (2014) andOzturk and Uysal (2013) in that pre-school education has a positive impact
upon students’ development and readiness level.
The data in this study were gained through a Likert-tye scale and the data in the future studies could be
obtained through achievement tests. In the study, the chronological age was used as the schooling age. To what
extent students achieve learning outcomes could compared determining students’ readiness levels.
Keywords: Schooling age, turkish course, mathematics course, learning outcome
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Özet
Eğitim, toplumda en çok tartışılan alanların başında gelir. Çünkü her şeyin başı eğitimdir, o şarttır. Bu
tartışmalar ister bilimsel temelli olsun ister bilimsel bir kaygı olmadan yapılsın, laf döner dolaşır, öğretmene gelir.
Genellikle de tartışmalar “nitelikli öğretmenin şart olduğu” sonucu ile biter. Öğretmen nitelikleri sıralandığında
uzun bir liste oluşur. Günümüzde sıklıkla vurgulanan bir nitelik “araştırmacı öğretmen” ve “araştırma okuryazarı”
öğretmendir. Ama bilimsel kaygıyla yazılmış araştırmalar pek okunmak istenmez. Araştırma kelimesi öğretmeni
korkuttuğundan, eğer lisansüstü bir eğitim alınmıyorsa, öğretmen araştırma da yapmaz. Tam bu noktada eylem
araştırması bir çözüm olabilir. Çünkü eylem araştırmaları, sağlam genellemeler aramaz, durumu değiştirecek
bilgiyi arar. Bilgi öğretmenin hizmetine sunulur, bulgular hemen uygulanır. Problem, öğretmenin kendi
problemi olduğundan, araştırmaya katılmaya istekli olabilir. Araştırma sürecinde öğretmen kuramsal gelişmeleri
izleyeceğinden ve uygulamalarını sürekli geliştireceğinden mesleki bir gelişim sağlar. Yani, eylem araştırması
etkili bir hizmet içi öğretim aracı olabilir. Bu düşüncelerle, bu çalışmada, özel bir okulöncesi eğitim kurumunda
başlatılan ve halen devam eden bir eylem araştırmasının öğretmenlere katkıları incelenecektir.
Çalışma okulun talebiyle başlamıştır. Okul yönetimi iletişim, özgüven, paylaşma, sorumluluk, empati
gibi nitelikleri kazandırmak için daha etkili eğitim durumları hazırlamak istediklerini söylemişlerdir. Okulda
bir çalışma grubu oluşturulmuştur ve grup çalışmalarına başlamıştır. Program geliştirme süreci eylem
araştırması temelinde gerçekleştirilmektedir. Süreçte; “problemi tanımlama, çözüm arama, çözümleri uygulama,
değerlendirme, en iyi çözümü arama” aşamaları takip edilmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı, özel bir okul öncesi eğitim kurumunun öğretmenleri ile gerçekleştirilen eylem
araştırmasına dayalı program geliştirme süreci hakkında katılımcıların görüşlerini incelemektir. Öğretmen
görüşlerinde eylem araştırmasının alanyazında vurgulanan katkılarına ulaşılıp ulaşılamadığı irdelenecektir.
Eylem araştırmasına dayalı program geliştirme süreci hakkında katılımcıların görüşlerini incelemeyi
amaçlayan bu araştırma, nitel bir araştırma olarak kurgulanmıştır. Katılımcılar çalışma grubunda yer alan sekiz
öğretmendir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilecek olan açık uçlu görüşme formu ile toplanacaktır.
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılacaktır.
Araştırma süreci devam etmektedir. Bulgular kongrede sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Eylem araştırması, araştırmacı öğretmen, araştırma okuryazarı öğretmen
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Abstract
Education is one of the most controversial areas in society. Education is essential as everything depends on
it. These discussions, whether they are scientifically-based or not, often end with the conclusion that “a qualified
teacher is a requirement”. A long list is required when teacher qualifications are ordered. Today, a frequently
emphasized attribute is “teacher researcher” and “research literate” teacher. However, research papers written
with a scientific concern are usually not desired to be read. Since the word “research” frightens the teacher, the
teacher does not do research unless s/he is having a postgraduate education. At this point, action research can be
a solution because action research does not search for robust generalizations but for the information to change
the situation. Information is presented to the service of the teacher, and findings are immediately applied. As the
problem is the teacher’s his/her own problem, s/he may be willing to participate in the research. In the research
process, teachers will achieve professional development because they follow the theoretical developments and
improve their applications continuously. That is, action research can be an effective in-service teaching tool.
Keeping these in mind, this study will examine the contribution of an ongoing action research initiated at a
private preschool education institution, to the teachers.
The study started with the demand of the school. The school management stated that they wanted to design
more effective learning situations in order for students to gain skills such as communication, self-confidence,
sharing, responsibility and empathy. A working group was established in the school and the group started to
work. The curriculum development process is being carried out on the basis of action research. In the process;
the steps of “identifying the problem, searching for solutions, applying the solutions, evaluating, and searching
for the best solution” are followed.
The main purpose of this study is to examine the participants’ views on the curriculum development process
based on action research conducted with the teachers of a private preschool education institution. It will be
investigated whether the emphasized contributions of action research in the literature are reached in teachers’
views.
This research was designed as a qualitative research with an aim to examine participants’ views on the
process of curriculum development based on action research. Participants in the study are eight teachers in the
study group. The data will be collected through an open-ended interview form developed by the researchers.
Content analysis method will be used to analyse the data.
The research process is still ongoing. Findings will be presented at the congress.
Keywords: Action research, teacher researcher, research literate teacher
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Özet
Ortaokul yedinci sınıf düzeyinde sosyomatematiksel konularla bütünleştirilmiş matematik öğretiminin,
öğrencilerin sosyal adalet ve eşitlik değerlerine yönelik farkındalıkları ile problem kurma becerilerinin gelişimine
etkisini incelemek, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları belirlemek, belirlenen sorunlara çözüm yolları
üretmek, üretilen çözümleri uygulayarak değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma eylem araştırması
olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın katılımcılarını, Adana ili Yüreğir ilçesinde,
orta sosyoekonomik bir bölgede yer alan bir devlet okulunda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde
matematik uygulamaları dersini alan 17 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada, on haftalık bir
uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen Sosyal Adalet ve
Eşitlik Değerlerine İlişkin Farkındalık Düzeyi Belirleme Formu ile Problem Kurma Beceri Testi ile toplanmıştır
ve bu iki ölçme aracı uygulama öncesi ve sonrası olarak iki kez uygulanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise,
hem uygulama öncesinde hem de sonrasında yapılan sosyal adalet ve eşitlik değerlerine ilişkin farkındalıkları
ile problem kurma becerisine yönelik görüşlerini belirlemeye ilişkin yarı-yapılandırılmış görüşmeler, uygulama
sürecine yönelik ders video kayıtları, her derse yönelik öğrenci öz-değerlendirmeleri, her döngü sonunda
belirli öğrencilerin uygulama sürecine yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik yarı-yapılandırılmış görüşmeler
aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi kapsamında, nicel verilere yönelik, bağımlı örneklemler için t-testi
kullanılırken, nitel verilere yönelik içerik analizi yaklaşımı doğrultusunda tümevarımsal analiz, tümdengelimsel
analiz ile betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
kapsamında, nitel verilere yönelik çeşitleme, uzman incelemesi, uzun süreli etkileşim, ayrıntılı betimleme ve
raporlaştırma, temsil edilebilirliği kontrol etme ve örneklem seçimi, araştırmacı etkilerini kontrol etme, kayıtların
teknik kalitesi ve transkriptlerin niteliği durumları göz önünde bulundurulurken, nicel verilere yönelik Kendall’ın
Uyum Katsayısı hesaplanmıştır.
Araştırmanın sonucunda, uygulama sürecinde daha çok, problem kurmada zorlanma ve dil-anlatım
eksiklikleri, dışarıdan gelenlerin dersi bölmeleri, temel dört işlem becerilerinde ve büyük sayılarla işlem yapmada
zorlanma, işlenen konuya yönelik önbilgi eksikliği, problem çözmede zorlanmaya yönelik sorunların olduğu
ve bu sorunların çoğunun süreç içerisinde uygulanan çözümlerle azaldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte,
eylem araştırması sürecinde gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla, öğrencilerin sosyal adalet ve eşitlik
değerlerine ilişkin farkındalıkları ile problem kurma becerilerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda,
sosyomatematiksel konularla bütünleştirilmiş matematik öğretiminin, öğrencilerin sosyal adalet ve eşitlik
değerlerine ilişkin farkındalıkları ile problem kurma becerilerini arttırmada etkili olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyomatematiksel konular, sosyal adalet ve eşitlik değerlerine ilişkin farkındalık,
problem kurma becerisi, matematik öğretimi, eylem araştırması
*Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı doktora tezinin bir bölümünden oluşturulmuştur.
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Abstract
This study carried out to examine the effect of mathematics education integrated with sociomathematical
subjects at secondary school seventh grade level on developing students’ problem posing skills and their awareness
of social justice and equality values, to determine the problems encountered during the practice process, come up
with solutions for the problems determined, and evaluate the solutions produced by implementing them, is carried
out as an action research. In determining the participants, the criterion sampling method among the purposeful
sampling methods was conducted in the study. In this direction, the participants of the study were 17 seventhgrade students receiving the mathematics practices course in the second semester of the 2014-2015 academic
year at a public school located in a middle-socioeconomic area in Yüreğir district of Adana province. In the study,
a ten-week practice was carried out. The quantitative data in the study were collected with the Determination
Form of the Awareness Levels of Social Justice and Equality Values and the Problem Posing Skills Test, and both
assessment tools were applied twice before and after the practice. The qualitative data of the study were collected
by means of semi-structured interviews for determining awareness of social justice and equality values and views
on the problem posing skill before and after the practice, course video records of the practice process, student
self-evaluations of each course, and semi-structured interviews for determining views of some students on the
practice process at the end of each cycle. Within the scope of the data analysis, while the t-test was used for the
dependent samples for the quantitative data, the inductive analysis and deductive analysis in accordance with the
content analysis approach and descriptive analysis approaches were used for qualitative data. Within the scope
of the validity and reliability studies of the research data, while the cases of the triangulation of qualitative data,
expert examination, long-term interaction, detailed description and reporting, checking representability and
sampling selection, checking the researcher effects, technical quality of the records and quality of the transcripts
were considered, Kendall’s Coefficient of Concordance was calculated for the quantitative data.
As a result of the study, it was determined that problems in relation to having difficulty at problem posing
and deficiencies in language and expression, that those coming from outside interrupt the class, having difficulty
in basic four operation skills and in operating with large numbers, the lack of previous knowledge of the subject
addressed, having difficulty in problem-solving were present rather than in the practice process, and a majority
of these problems decreased with the solutions implemented within the process. Besides, through the practices
performed in the process of the action research, it was concluded that students’ awareness of social justice and
equality values and problem posing skills increased. In this direction, it can be said that mathematics education
integrated with the sociomathematical subjects is effective in increasing students’ awareness of social justice and
equality values and problem posing skills.
Keywords: Sociomathematical subjects, awareness of social justice and equality values, problem posing
skill, mathematics instruction, action research
*This study is a part of the doctoral dissertation prepared by the first author under the advice of the second author.
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Özet
Günümüzün sosyal ve ekonomik koşullarında etkin rol oynayabilecek bireyler yetiştirebilmek, ülkelerin
uluslararası alanda rekabet edebilirliği ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bu durum; ülkeleri sorumluluk
sahibi, problem çözebilen, karar verme becerileri gelişmiş, eleştirel ve inovatif düşünebilen bireyler yetiştirmeye
imkân sağlayacak bir eğitim modeli arayışına yönlendirmektedir (MEB, 2017). Bu özelliklere sahip bireylerin
yetişmesi ancak öğrenme sorumluluğunun bireye ait olduğu öğrenme ortamlarında mümkün olacaktır (Yıldız,
Şimşek ve Araz, 2016). Bu amaçla öğretmenler, ezbere neden olan uygulamalara değil, öğrencilerin yaparak
yaşayarak aktif bir biçimde öğrenmesini sağlayacak etkinliklere yönelmelidirler (Saraçoğlu ve Aldan Karademir,
2009). Eğitsel oyunlar öğrencilerin aktif katılımına fırsat veren öğretim yöntemlerinden biridir. Eğitsel oyun
yöntemi, öğrencilerin ilgisini çeken, kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerini sağlayan, yaratıcılık, hayal gücü ve üst
düzey zihinsel becerilerinin gelişmesine yardımcı olan bir yöntemdir (Kaya ve Elgün, 2015). Bu yönüyle eğitsel
oyunların fen öğrenmeye yönelik motivasyonları arttırabileceği düşünülmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde
fen eğitiminde eğitsel oyun uygulamasının fen öğrenmeye yönelik motivasyon üzerindeki etkisi inceleyen sınırlı
sayıda çalışmaya rastlanılmaktadır (Yıldız, Şimşek ve Araz, 2016).
Bu çalışmada, eğitsel oyun uygulamasının 5. Sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen
kullanılmıştır. Deney grubunda, eğitsel oyun yöntemi uygulanırken kontrol grubunda ise mevcut Fen Bilimleri
Dersi öğretim programına yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017
eğitim öğretim yılında Türkiye’nin batı bölgesindeki bir ilin raslantısal örnekleme yoluyla seçilmiş bir ortaokulun
5. sınıflarında öğrenim görmekte olan 43 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik
motivasyonlarını belirlemek amacıyla Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilmiş olan “Fen Öğrenmeye
Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır.
Deney ve kontrol gruplarının ön test-son test karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t- testi;
grupların kendi içinde ön test-son test puanlarının karşılaştırılmasında ise bağımlı örneklemler için t-testi analizi
yapılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; deneysel işlem öncesinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin
fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu bulgu, deney ve kontrol grubunun benzer nitelikte olduğunu göstermektedir. Deneysel işlem öncesi ve
sonrasında kontrol grubu öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri arasında da anlamlı bir
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgu; Fen Bilimleri Dersi öğretim programına yönelik uygulamalarla
sürdürülen fen bilimleri derslerinin sonucunda öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarında herhangi
bir değişme olmadığını göstermektedir. Deneysel işlem öncesi ve sonrasında deney grubu öğrencilerinin fen
öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu
ile fen eğitiminde eğitsel oyun uygulamasının fen öğrenmeye yönelik motivasyonu arttırdığı tespit edilmiştir.
Deneysel işlem sonrası kontrol ve deney grubu öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum ile fen öğrenmeye yönelik motivasyonların
arttırılmasında eğitsel oyun uygulamasının önemi vurgulanmaktadır. İlgili alan yazın incelendiğinde söz
konusu çalışma bulgusunu destekler nitelikte bir çalışmaya rastlanılmıştır (Yıldız, Şimşek ve Araz, 2016). Eğitsel
oyunların fen öğrenmeye yönelik motivasyonları arttırdığı dikkate alındığında öğrencilerin öğrenmekte zorluk
yaşadığı konuların öğretiminde sıkça yer verilmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Eğitsel oyun, fen eğitimi, fene yönelik motivasyon
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Abstract
In order to produce effective citizens in the current social and economic conditions global competitivenes
of countries is taken into consideration. Therefore, these conditions require that countries should employ an
educational model which allows for producing individuals who are responsible, have advanced skills of problemsolving, decision-making, critical and innovative thinking (MEB, 2017). In order to achieve this goal learning
should assume the responsbility of their learning (Yıldız, Şimşek and Araz, 2016). It is also required that instead
of employing those teaching activities based on route memory teachers should use teaching activities which
allows for learning through active involvement (Saraçoğlu and Aldan Karademir, 2009). One of such teaching
activities is educational games which make active student involvement possible. The educational games technique
is attractive to students and provides long-lasting learning and supports imagination, creativity and high level
cognitive skills (Kaya and Elgün, 2015). It is thought that due to such qualities educational games may improve
the motivation of students to learn science. Given that the use of educational games to increase the motivation of
students to learn science has been rarely examined (Yıldız, Şimşek and Araz, 2016) it is important to identify the
motivational effects of this teaching activity.
The aim of the study is to identify the effects of educational games on the fifth grade students’ motivation
to learn science. The study was designed as a pre- and post-test experiment and control group research. In the
experiment group educational games were used as teaching activities. The control subjects were taught science
course through traditional teaching activities based on the science education program. The participants of the
study were 43 fifth grade students attending a randomly selected secondary school in a western province of
Turkey during the school year of 2016-2017. In order to reveal their motivation level of learning science a scale
entitled “science learning motivation scale” developed by Dede and Yaman (2008).
The pre- and post-test score comparison for both the experimental and control groups t-test was employed
for independent samples; this comparison within each group was done using t-test for dependent samples. The
findings obtained indicated that the pre-test motivation scores of the groups did not significantly vary. Therefore,
both experiment and control groups had similar motivation levels before the implementation. The post-test
motivation scores of the control subjects did not significantly differ. Therefore, it can be suggested that traditional
activities used in the science course did not make any significant change in the motivation of the controls to learn
science. However, the post-test motivation scores of the experiment subjects significantly differed. This finding
clearly suggests that educational games used in the science course significantly increased the motivation of the
experiment subjects to learn science. In other words the post-test scores of the experiment and control subjects
significantly differ, indicating an important difference in their motivation to learn science. This suggests that
educational games play an important role in improving student motivation to learn science. Research does not
support this finding of the study (Yıldız, Şimşek and Araz, 2016). Given that educational games increases student
motivation to learn science these activities should be an integrated part of the science programs to help students
in overcoming the difficulty they come across while learning science concepts.
Keywords: Educational games, science education, motivation to learn science
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Özet
Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze öğrenme ve çevrimiçi öğrenmenin dezavantajlarının minimize edilmesi
ve her ikisinin avantajlı taraflarının bir araya getirilmesinin düşünülmesi üzerine ortaya çıkan eklektik bir
yaklaşımdır. Türkiye’deki alan yazında harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin çeşitli derslerdeki akademik
başarılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmış çok sayıda çalışma olmasına rağmen yapılan taramalarda bu
konuda yapılmış kapsamlı bir meta-analiz çalışmasına rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı;
2000-2016 yılları arasında Türkiye’de harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini
inceleyen deneysel çalışma sonuçlarını meta-analiz yolu ile birleştirmeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda
toplam 36 çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir.
Harmanlanmış öğrenmenin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini meta-analiz yöntemi ile ortaya koymayı
amaçlayan bu araştırma, harmanlanmış öğrenme ortamlarının tek grubun öntest - sontest sonuçları bağlamında
değerlendirilmesine ek olarak yüz yüze öğrenme, çevrimiçi öğrenme ve farklı yöntemlerle zenginleştirilmiş
harmanlanmış öğrenme ortamları ile karşılaştırılmasını da kapsamaktadır.
Araştırmada harmanlanmış öğrenmenin tek grup olarak öğrenci başarısı üzerindeki genel etki büyüklüğü
değeri 3.114 olarak hesaplanmıştır. Geniş düzeyde bir etkiye işaret eden 3.114 Cohen d değerinin, eta-kare
karşılığı .708’dir. Bu değer; 1064 öğreneni kapsayan 32 deneysel çalışmanın sonuçlarına göre harmanlanmış
öğrenmenin öğrenen başarısı üzerinde %70.8’lik katma değere sahip olduğunu göstermektedir.
Araştırmada harmanlanmış öğrenmenin yüz yüze öğrenmeye kıyasla öğrenci başarısı üzerindeki genel etki
büyüklüğü değeri 1.042 olarak hesaplanmıştır. Geniş düzeyde bir etkiye işaret eden 1.042 Cohen d değerinin etakare karşılığı .214’tür. Bu değer; 1617 öğreneni kapsayan 27 deneysel çalışmanın sonucuna göre harmanlanmış
öğrenmenin öğrenen başarısını, yüz yüze öğrenmeye göre % 21.4 daha fazla artırdığını göstermektedir.
Araştırma kapsamında harmanlanmış öğrenmenin çevrimiçi öğrenmeye kıyasla öğrenci başarısı üzerindeki
genel etki büyüklüğü değeri 2.784 olarak hesaplanmıştır. Yine geniş düzeyde bir etkiye işaret eden 2.784 Cohen
d değerinin eta-kare karşılığı .657’dir. Bu değer; 260 öğreneni kapsayan 4 deneysel çalışmanın sonucuna
göre harmanlanmış öğrenmenin öğrenen başarısını, çevrimiçi öğrenmeye göre % 65.7 daha fazla artırdığını
göstermektedir.
Araştırmadaki bir diğer karşılaştırma da farklı yöntemlerle zenginleştirilmiş harmanlanmış öğrenme
ile geleneksel harmanlanmış öğrenmeyi içermektedir. Farklı yöntemlerle zenginleştirilmiş harmanlanmış
öğrenmenin geleneksel harmanlanmış öğrenmeye kıyasla öğrenci başarısı üzerindeki genel etki büyüklüğü
değeri .63 olarak hesaplanmıştır. Orta düzeyde bir etkiye işaret eden .630 Cohen d değerinin eta-kare karşılığı
.09’dur. Bu değer; 453 öğreneni kapsayan 6 deneysel çalışmanın sonucuna göre farklı yöntemlerle zenginleştirilen
harmanlanmış öğrenmenin öğrenen başarısı üzerinde geleneksel harmanlanmış öğrenmeye göre daha etkili
olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın bulguları harmanlanmış öğrenmenin öğrenci başarısı üzerinde olumlu katkı yapmasının
yanında yüz yüze ve çevrimiçi ortamlarla karşılaştırıldığında da daha olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu bulgu harmanlanmış öğrenmenin tanımında geçen “yüz yüze ve çevrimiçi ortamların olumlu
yönlerinin birleştirilmesi” deyimini açık bir şekilde desteklemektedir. Ayrıca, harmanlanmış öğrenmenin
oyunlaştırma, 5E, ARCS ve kuantum öğrenme gibi güncel yaklaşımlarla bir araya geldiğinde öğrenci başarısı
üzerindeki olumlu etkisinin artması, harmanlanmış öğrenmenin güncel yaklaşımlara başarılı bir şekilde entegre
olabileceğine dair önemli bir kanıt sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Harmanlanmış öğrenme, mata-analiz, öğrenci başarısı
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Abstract
Blended learning is an eclectic approach emerging from the idea to minimize the disadvantages of face-toface learning and online learning and bringing the advantageous sides of the two together. Although there are a
number of studies conducted in Turkey to determine the effects of blended learning on the academic achievement
of students, a comprehensive meta-analysis study on this subject is not available up to the present. Thus the aim
of this study was to aggregate the results of experimental studies investigating the effects of blended learning on
student achievement in Turkey carried out between 2000 and 2016 through a meta-analysis. For this purpose, the
totally 36 studies were included in the research methodology.
The overall effect size of the blended learning as a single group implementation on academic achievement
was calculated to be 3.114. The value of 3.114 Cohen d pointing to a broad level of influence equaled to the
eta squared value of .708. This value suggests that blended learning has an added-value of 70.8% on student
achievement according to the results of 32 experimental studies involving 1064 learners.
The overall effect size of blended learning on student achievement was calculated as 1.042 when compared
to face-to-face learning. The value of 1.042 Cohen d pointing to a broad level of influence equaled to the eta
squared value of .214. This value indicates that blended learning increased student achievement by 21.4% over
face-to-face learning according to the results of 27 experimental studies involving 1617 learners.
The overall effect size of blended learning on student achievement was calculated as 2.784 when compared to
online learning. The value of 2.784 Cohen d pointing to a broad level of influence equaled to the eta squared value
of .657. This value implies that blended learning increased student achievement by 65.7% over online learning
according to the results of 4 experimental studies involving 260 learners.
Another comparison beyond the study was traditional blended learning with blended learning enriched
with different techniques. The overall effect size of blended learning enriched with different techniques on
student achievement was calculated as .630 when compared to traditional blending. The value of .63 Cohen d
pointing to a medium level of influence equaled to the eta squared value of .09. This value illustrates that blended
learning enriched with gamification, 5E, quantum learning cycle is more effective on student achievement than
traditional blended learning.
The study aims to reveal the effects of blended learning on student achievement through a meta-analysis
includes comparisons with face-to-face learning, online learning and blended learning settings enriched with
different techniques in addition to the blended learning settings with pre-test–post-test implementations on
a single group. The findings of this research point out that blended learning has positive impact on student
achievement and has also more positive results when compared to face-to-face and online settings. This finding of
the study clearly supports the formula of “combining the positive aspects of face-to-face and online settings” in the
definition of blended learning. Furthermore, the use of blended learning together with contemporary approaches
such as gamification, 5E, ARCS and quantum learning enhance the positive effects on student achievement which
offers considerable evidence that blended learning can be successfully integrated into contemporary approaches.
Keywords: Blended learning, meta-analysis, student achievement
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Özet
Amerikan Ulusal Çocuk Eğitimi Derneği (National Association for the Education of Young Children)
okul öncesi dönemde çocuklar için etkili eğitimi tanımlarken Gelişimsel Olarak Uygun Uygulama (GUU) ve
Gelişimsel Olarak Uygun Olmayan Uygulama (GUOU) kavramlarını ortaya koymuştur. Ezbere ve grup odaklı
akademik öğretimi ön plana çıkaran GUOU yaklaşımına bir tepki olarak ortaya çıkan GUU yaklaşımı temelde
eğitim süreçlerinin çocukların yaşına, gelişimsel durumuna, ilgi ve ihtiyaçlarına ve sosyal ve kültürel özelliklerine
göre düzenlenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Öğretmenlerin bilişsel yaşantıları üzerine yapılan araştırmalar
öğretmenlerin inançları ile uygulamaları arasında bazı benzerlikler olduğuna dair kanıtlar sunduğundan, okul
öncesi öğretmenlerinin GUU ve GUOU yaklaşımlarını hangi ölçüde benimsediklerinin ve bu yaklaşımlara dair
öğretmen inançlarını yordayan faktörlerin neler olduğunun araştırılması önemli görülmektedir. Bu kapsamda
bu çalışmada Türkiye’de bir büyükşehirde görev yapan 231 okul öncesi öğretmeninden Öğretmen İnançları
Anketi, Öğretmen Yeterlik Ölçeği ve Öğretmen Mesleki Gelişim Anketi ile veri toplanmıştır. Faktör analizleri bu
ölçeklerin yapı geçerliği için ve Cronbach alfa değerleri önerilen faktörlerin güvenirliğine dair kanıt sunmuştur.
Veri analizinde, beş yordayıcı değişkenin GUU yaklaşıma yönelik inançlar ve GUOU yaklaşımına yönelik
inançlar üzerindeki etkisi iki ayrı hiyerarşik regresyon analizi ile incelenmiştir. Bu beş yordayıcı değişken şunları
kapsamaktadır: öğretmenlik deneyimi, öğretmenin eğitim derecesi, öğretmenin mesleki gelişim etkinliklerine
katılım sıklığı, öğretmen öz-yeterlik algısı ve genel öğretmen yeterlik algısı. Bu çalışmada p değeri Bonferroni
düzeltmesi ile .025 (.05/2) olarak ayarlanmıştır.
Betimsel sonuçlar, okul öncesi öğretmenlerinin GUU yaklaşımını büyük ölçüde benimsediklerini
göstermiştir. Ancak öğretmenlerin GUOU yaklaşımını da tamamen reddetmedikleri ortaya çıkmıştır. Hiyerarşik
regresyon analizi bulgularına göre, öğretmen öz-yeterlik algısı GUU hakkındaki öğretmen inançlarını, genel
öğretmen yeterlik algısı ise GUOU ile ilgili öğretmen inançlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamıştır.
Öğretmenlik deneyiminin ve öğretmenlerin eğitim derecesinin GUOU ile ilgili inançlarla anlamlı şekilde ilişkili
olduğu ancak bu değişkenler ile GUU yaklaşımına yönelik öğretmen inançları arasında istatistiksel olarak önemli
bir ilişki olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine katılım sıklığı hem GUU yaklaşımına
yönelik öğretmen inançları ile hem de GUOU yaklaşımına yönelik öğretmen inançları ile istatiksel olarak önemli
düzeyde ilişkili bulunmuştur. Genel olarak, GUU yaklaşımının ABD dışındaki öğretmenler tarafından kabulü,
nitelikli okul öncesi eğitimi kültürden bağımsız tanımlayan bazı ortak değerlerin olabileceği gösterebilir. GUU
ve GUOU yaklaşımlarına yönelik öğretmen inançlarının kaynaklarının birbirinden farklı olduğu göz önüne
alındığında araştırma ve uygulamada bu yaklaşımların ayrı ayrı ele alınması gerektiği önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen inançları, gelişimsel olarak uygun uygulamalar, okul öncesi eğitim
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Abstract
The National Association for the Education of Young Children has introduced the notions of Developmentally
Appropriate Practice (DAP) and Developmentally Inappropriate Practice (DIP) to define what is good for young
learners. The DAP approach emerged as a reaction to DIP that overemphasizes rote learning and whole group
instruction of academics in early childhood and fundamentally advocates that children’s age, developmental
status, interests and needs, and their social and cultural context be considered in educational processes. As
research on teacher thinking has indicated that there is some congruence between teacher beliefs and practices,
it is imperative to investigate to what extent early childhood teachers adopt DAP and DIP and which factors
predict early childhood teacher beliefs about these approaches. For this end, we collected data from 231 preschool
teachers from a metropolitan city in Turkey through Teacher Beliefs Survey, Teacher Efficacy Scale, and Teacher
Professional Development Survey. The factor analyses provided acceptable evidence for the construct validity
of the scales and the factors were considered reliable considering the Cronbach’s alpha values. In data analysis,
we performed two sequential regression analyses to examine the influence of five predictor variables on beliefs
about DAP and beliefs about DIP separately. The five predictors included experience in teaching, educational
degree, frequency of participation in professional development activities, personal teaching efficacy, and general
teaching efficacy. The p-value of significance was adjusted at .025 (.05/2) with Bonferroni correction in this study.
The descriptive results indicated that preschool teachers adopted DAP to a high extent; however, they did
not completely reject DIP. The sequential regression analyses highlighted that personal teaching efficacy was a
significant predictor of teacher beliefs about DAP, while general teaching efficacy significantly predicted teacher
beliefs about DIP. Teachers’ experience and educational degree were significantly associated with beliefs about
DIP but not with DAP. The frequency of participation in professional development activities had a significant
positive relationship with both teacher beliefs about DAP and DIP. Overall, the acceptance of DAP outside the
USA may indicate the existence of some core values that define good early childhood education across cultures.
As the sources of teacher beliefs about DAP and DIP were distinct from each other, we suggest addressing them
separately in research and practice.
Keywords: Teacher beliefs, developmentally appropriate practice, preschool education
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Özet
Günümüzde sosyal dışlanma ve yoksulluk sorunu hem dünyada hem ülkemizde ele alınması gereken önemli
sosyal sorunlardan biridir. Burada temel amaçlardan biri “sosyal dışlanma sorununu ele alarak tüm bireyler için
yasam kalitesini iyileştirmektir”. Yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele, kamunun yürüttüğü çalışmaların
merkezinde yer almaktadır. Hükümet hem kendi faaliyetleri ile hem kurumlar arası iş birliğine öncülük ederek
kalkınma alanında kilit rol oynamaktadır. Kuskusuz yoksulluğu etkileyen en önemli ögelerden biri bu projenin
de temel bileşenlerinden biri olan eğitimdir. Dolayısıyla, eğitimden yeterince yararlanamayan temel eğitim
çağındaki çocuklar, okuma yazma bilmeyenler veya yeterli eğitime sahip olmayan bireyler, yoksulluğu en derin
yaşayan gruplardır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali, WYG Türkiye liderliğindeki konsorsiyum teknik
destekleri ile Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından ortaklaşa yürütülen
“Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi’nde (SİROMA) eğitim
yolu ile bireylerde sosyal içerme konusunda bir farkındalık oluşturulması ve davranış değişikliği yaratılması
hedeflenmektedir. Özellikle 12 pilot ilde, okulöncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde bulunan öğrencilerin sosyal
içermesini destekleyen eğitim materyali ile okula devamlarının artırılması, akademik başarının yükseltilmesi ve
okul terklerinin azaltılması amaçlanmıştır.
Bu çalışmada, bireylerin yaşam koşullarına ve gerçekliklerine saygı duyulmasını öneren Freire’nin program
geliştirme anlayışı benimsenmiştir. Ona göre, eğitim öncelikle öğrencilerin bilmediğini bilmelerini sağlayacak
otantik eğitim ortamları sunmalıdır. Burada Dewey’in de bahsettiği gibi, öğrenme yaşantılarının öğrencilerin
ihtiyaçlarını fark etmesi sağlayacak şekilde olmasıyla doğrudan ilgili bir özelliğe değinilmektedir. Program
geliştirme sürecinde; durum çözümlemesi, amaç, yeterlik ve kazanım geliştirme, program tasarlama, program
uygulama ve değerlendirme basamaklarından oluşan yenilikçi/durumsal yaklaşımı temel alınmıştır.
Program tasarımları programın hazırlandığı kurum ya da kuruluşun eğitim felsefesi, eğitim gereksinimleri,
öncelikleri, eğitime ayırdığı kaynaklar gibi etkenler ile tasarıyı hazırlayan ekibin nitelik ve niceliği gibi etkenler
doğrultusunda birbirinden farklılık göstermektedir. Program, öğrenen merkezli program tasarımlarından olan
çocuk merkezli tasarıma göre oluşturulmuştur. Çocuk merkezli tasarım, öğrenenin en iyi biçimde öğrenebilmesi
için etkin duruma getirilmesi gerektiği düşüncesine dayanır. Bu program tasarımında öğrenen ön planda
tutulmaktadır. Programın merkezinde öğrenen birey vardır ve programın diğer öğeleri öğrenene göre düzenlenir.
Buna göre öğrenme, öğrenenin yaşantısı ile ilintili olmalı ve birbirinden ayrılmamalıdır.
Projenin kapsamı içinde önce bilgi, beceri ve yetkinlikler çerçevesinde 23 adet program yeterliği oluşturulmuş,
buna göre kapsamlar belirlenmiş ve sağlıklı yasam, güvenli yasam, sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri, sosyal
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yasam ve bilim ve yasam olmak üzere altı modül başlığı ortaya çıkarılmış, bu sürece dayalı olarak 21 program
kazanımı saptanmıştır. Program yeterlik ve kazanımları bağlamında her bir (okul öncesi, ilkokul ve ortaokul)
düzey için on beşer etkinlik oluşturulmuştur. Programdaki toplam 270 etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler 18
öğrenci kitabında toplanmıştır. Öğrenci kitaplarının etkin biçimde kullanılmasına yönelik de 18 adet öğretmen
kitabı hazırlanmıştır. Materyallerin geliştirilmesinde, ulusal uzmanlar yabancı alan uzmanları ile birlikte çalışmış
ve uygulamacılarla birlikte materyal geliştirme çalıştayları oluşturulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Program geliştirme, ders dışı etkinlik, öğretim materyali, SİROMA

377

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

The Development of Extra-Curricular Activity Program and Materials of the SIROMA
Project
Mustafa Cem Babadoğan1, Gökhan Atik2, Sevilay Atmaca3, Tuncay Ergene4, Tünay Özçelik5,
Mustafa Öztürk6, Müge Şen7, Nursel Topkaya8, Vesna Janevski9
1Assist. Prof. Dr., Ankara University, cbabadogan@gmail.com
2Assist. Prof. Dr., Ankara University, gokhanatik@gmail.com
3 Assist. Prof. Dr., Cyprus International University, sevilayatmaca@gmail.com
4Prof. Dr., Hacettepe University, tuncay.ergene@gmail.com
5Dr., ozceliktunay1@gmail.com
6Inst. Dr., Hacettepe University, moustaphaozturk@gmail.com
7Assist. Prof. Dr., Ankara University, mugesen78@gmail.com
8 Assoc. Prof. Dr., 19 Mayıs University, nursel.topkaya@omu.edu.tr
9 Education and Training Expert, vesnajanevski@gmail.com

Abstract
Today, the problems of social exclusion and poverty are one of the important social problems that need to be
addressed both in the world and in Turkey. One of the main objectives here is “to improve the quality of life for
all individuals by addressing the problem of social exclusion”. The struggle against social exclusion and poverty is
at the center of the works carried out by the public. The government plays a key role in development by both its
own activities and pioneering inter-institutional cooperation. Undoubtedly, one of the most important elements
affecting poverty is education, which is one of the basic components of this project. Therefore, the children in the
age of basic education and cannot benefit from education and the individuals illiterate or under-educated are the
groups of most likely to be in deep poverty.
In the project of “Technical Assistance for Promoting Social Inclusion in Densely Roma Populated Areas
(SIROMA)” which is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey, and WYG Turkey is
the consortium leader providing technical support to the beneficiaries, namely Ministry of Family and Social
Policies, Ministry of National Education, and Ministry of Health, it is aimed to create an awareness about social
inclusion and to create a behavior change. In particular, it is aimed to increase school attendance and academic
achievement, and to decrease school dropouts with the educational materials supporting the social inclusion of
the students at pre-school, primary and secondary school levels, at the 12 pilot provinces.
In this study, Freire’s approach of program development was adopted, which recommends respect for the
living conditions and realities of individuals. According to him, education should first provide authentic learning
environments that enable students to know that they do not know. Here, as Dewey also mentions, there is a feature
directly related to the fact that learning experiences are so as to enable students to recognize their needs. During
the program development process; the innovative/situational approach was used, which consists of these stages:
analyzing the situation, defining objectives, competencies, and gains of the program, designing the program,
implementing the program, and assessing and evaluating the program.
Program designs differ from each other according to the educational philosophy, educational needs, the
priorities, and the educational sources of the institution or organization in which the program is prepared, and
the quality and quantity of the team preparing the program. The program is based on the child centered design,
which is one of the learning centered program designs. Child-centered design is based on the idea that the learner
should be brought to an active position in order to learn best. In this program designs, the learner is prioritized.
At the center of the program, there is an individual who learns and other items of the program are organized
according to the learners. Accordingly, learning should be related to the experience of the learner and should not
be separated from each other.
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In the context of the project, 23 program competencies were established within the framework of knowledge,
skills and competencies, and the scope was determined and six module headings including healthy life, safety life,
art activities, sports activities, social life, and science and life were revealed and based on this process 21 program
gains were identified. Fifteen activities were formed for each level (pre-school, primary and secondary school)
in the context of program competencies and gains. There are 270 activities in the program. These activities are
organized in 18 student books. 18 teacher books were prepared for effective use of the student books. In the
development of materials, the national experts worked with foreign field experts and the material development
workshops were conducted together with practitioners.
Key Words: Curriculum development, extra-curricular activities, teaching material, SIROMA
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Özet
Program değerlendirme, programının geliştirilmesini veya yürütülmesini desteklemek için gerçekleştirilir
ve program değerlendirmeyle programın sürekliliği sağlanmaya çalışılır. Ayrıca, program değerlendirme bir
programın veya uygulamanın nasıl geliştirilebileceğine yönelik anlayış sağlamadan, programın uygulanmasıyla
elde edilen verimlilik ve etkililikle ilgili kanıtlar sağlamaya kadar farklı amaçlara hizmet eder. Bireylere istenen
yönde davranış kazandırma sürecine yön veren öğretim programlarının başlangıçta belirlediği amaçlarına ne
derecede ulaştığına ilişkin dönüt alabilmek, uygulamada ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları giderebilmek için
programların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali, WYG liderliğindeki konsorsiyum teknik destekleri ile
Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları tarafından ortaklaşa yürütülen “Romanların Yoğun
Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi”nde (SIROMA) eğitim yolu ile bireylerde sosyal
içerme konusunda bir farkındalık oluşturup oluşturmadığına yönelik olarak program ve materyallere dönük
bir değerlendirme çalışması planlanmıştır. İzleme değerlendirme süreci uygulamaya geçirilmeden önce taslak
eğitim programının ilgili kesimlerin görüşlerini alarak yapılan değerlendirmeleri kapsayan yansıtıcı program
değerlendirme sürecine dönük olarak kurgulanmıştır.
Bu çalışmada programın amaçlarından ziyade program etkinliklerine yönelik olmasından, ilgili tarafların
ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik bilgilendirme yapmasından ve farklı değer veya görüşlerin, programın
başarısı veya başarısızlığını göstermesinden dolayı, ihtiyaca cevap verici bir değerlendirme olduğunu öne süren
Stake’in İhtiyaca Cevap Vermeye Dayalı Değerlendirme Modeli temel alınmıştır. Buna göre, değerlendirmede
ilk yapılması gereken iş, paydaşların veya katılımcıların program değerlendirmeden ne beklediklerini ortaya
koymaktır. Stake’e göre, sistematik değerlendirmecilerin ileri sürdüğü gibi, program değerlendirme sadece
hedeflerin ayrıntılı ve sistematik biçimde değerlendirilmesine odaklanmamalı, öğrencilerin öğrenmelerinin
yanında çeşitli özellikleri ve programın ve öğretim sürecinin farklı unsurları da değerlendirmeye katılmalıdır.
Program değerlendirme sürecinin en önemli aşaması da veri toplamadır. Bu çalışmada geliştirilen program
ve materyallerin uygulanacağı 12 ilde 44 okuldan, 5 Eylül-5 Ekim 2017 tarihleri arasında üç ayrı zaman diliminde
farklı araştırıcılar tarafından veri toplanacak ve sonrasında verilerin nitel ve nicel bir çözümlemesi yapılacaktır.
Araştırmacılar tarafından geliştirilen nitel ve nicel veri toplama araçları yoluyla toplanacak veriler program
yeterlikleri, program kazanımları ve program etkinlikleri bağlamında değerlendirilecektir. Ayrıca biçim, içerik
ve kullanışlılık bağlamında da öğrenci ve öğretmen kitapları değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Program değerlendirme, izleme, değerlendirme, SİROMA
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Abstract
Program evaluation is conducted to support the development or implementation of the program, and it is
used to ensure sustainability of the program. In addition, program evaluation serves different purposes, from
providing an understanding of how a program or implementation can be developed to providing evidence of
efficiency and effectiveness achieved through the implementation of the program. It is necessary to evaluate and
develop the programs in order to obtain feedback on the extent to which the curricula that guide the process of
gaining behavior to the individuals in the desired direction have reached their initial objectives and to eliminate
the shortcomings and deficiencies that arise in practice.
In the project of “Technical Assistance for Promoting Social Inclusion in Densely Roma Populated Areas
(SIROMA)” which is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey, and WYG Turkey is the
consortium leader providing technical support to the beneficiaries, namely Ministry of Family and Social Policies,
Ministry of National Education, and Ministry of Health, it was planned to conduct an evaluation study on
whether the program and materials raise awareness about social inclusion in the individuals through education.
The monitoring evaluation process was designed considering the reflective program evaluation process which
includes the evaluations made by taking the opinions of the relevant sections of the draft training program before
being put into practice.
In this study, Stake’s Responsive Evaluation Model was chosen which emphasized that it was a responsive
assessment because it was mainly focus on program activities rather than program objectives, informing the
interested parties to respond to their needs, and showing different values or opinions about the success or
failure of the program. Accordingly, the first thing to do during evaluation is to determine what stakeholders
or participants expect from the program evaluation. According to Stake, as systematic evaluators suggest, the
program evaluation should not only focus on the detailed and systematic evaluation of objectives, but also on the
learning of the students as well as on their various characteristics and on the different aspects of the program and
the teaching process.
The most important stage of the program evaluation process is data collection. In this study, data will be
gathered by different researchers from 44 schools in 12 provinces from September 5 to October 5, 2017, and
then the qualitative and quantitative analyses of the data will be performed. The data to be collected through
qualitative and quantitative data collection tools developed by researchers will be evaluated in the context of
program competencies, program achievements and program activities. The student and teacher books will also
be evaluated in terms of form, content and usability.
Key Words: Program evaluation, monitoring, evaluation, SIROMA
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Özet
Eğitim ve öğretim sürecinde kullanılan özel öğretim yöntemleri günlük yaşamdaki değişiklikler ve
öğrenci beklentilerinin farklılaşması sonucu sürekli olarak gelişmektedir. Günümüzde öğrencinin bilgiyi
yapılandırabilmesini sağlayacak öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ortamların sağlanması eğitimöğretim sürecini hem öğrenciler hem de öğretmenler için daha verimli duruma getirebilecektir. Öğrenci merkezli
bir eğitim sistemini destekleyen ve öğretim sürecinde argüman ortamlarının oluşturulmasına destek olan öğretim
yöntemlerinden biri de argümantasyon yöntemidir. Bu konudaki literatür incelendiğinde argümantasyon
yönteminin etkililiği üzerine yapılan bazı çalışmalara rastlanmaktadır. İlgili çalışmaların içeriklerinin
incelenerek genel bir çerçevenin oluşturulması alandaki bu konudaki eğilimin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.
Bu bakımdan bu çalışmada, argümantasyon yönteminin etkililiği üzerine yapılan lisansüstü tezleri inceleyerek,
tezlerin yıllara göre nasıl dağıldığını, hangi amaçlarla, hangi konularda, hangi yöntemlerle ele alındığını ve hangi
sınıf düzeyinde hangi sonuçlara ulaşıldığını ortaya koymak amaçlanmıştır.
Bu çalışmada, 2007-2016 yılları arasında argümantasyon yönteminin etkililiği üzerine yapılan ve YÖK
Ulusal Tez merkezi web sitesinden erişime açık olan 33 lisansüstü tez çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir.
Çalışmada konuyla ilgili tezlerin incelenmesinde bu çalışmayı yürüten araştırmacılar tarafından geliştirilen
“Tez İnceleme Formu” hazırlanmıştır. Bu form kullanılarak tezlerin yıllara göre dağılımı, amaç, yöntem/desen,
örneklem bilgileri, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi, argümantasyon yönteminin uygulandığı ders/konu,
argümantasyon yönteminin uygulama süresi, araştırmalarda kullanılan argümantasyon modeli ve araştırmaların
bulguları ortaya konmuştur. Elde edilen genel sonuçlar aşağıda belirtilmiştir:
••
••
••

••
••
••
••

••
••

Araştırmaların 25 tanesi yüksek lisans tezi, 8 tanesi doktora tezidir.
Daha çok 2013 yılından itibaren artış gösteren çalışmaların yöntem, veri toplama araçları ve veri analizi
türleri açısından ağırlıklı olarak nicel bağlamda gerçekleştirilmiş olduğu görülmüştür.
İncelenen araştırmalardan elde edilen bulgulara göre, argümantasyon yönteminin etkililiğinin değerlendirildiği araştırmaların 31’inin fen (fizik, kimya ve biyoloji) bilimleri eğitimi alanında, 2’sinin de
matematik eğitimi alanında olduğu görülmüştür.
Bu konuda doktora düzeyinde çalışmaların çok az olduğu, 2014 yılında lisansüstü çalışmaların sayısının en yüksek düzeye çıktığı sonucuna varılmıştır.
Araştırmalar incelendiğinde sadece nicel tabanlı deneysel desen kullanılarak yapılan çalışmaların yanı
sıra karma (nicel+nitel) yöntemle yapılan çalışmaların da olduğu görülmüştür.
Araştırmalar incelendiğinde çalışmaların daha çok 7. sınıf ve lisans düzeyindeki öğrenciler üzerinde
yapıldığı görülmüştür.
Araştırmalarda kullanılan argümantasyon yönteminin ağırlıklı olarak tutum, akademik başarı, bilimsel
süreç becerileri, tartışmaya katılma istekliliği ve kavramsal anlayış gibi değişkenlere etkisinin incelendiği görülmüştür.
İncelenen araştırmalarda argümantasyon yönteminin uygulama süresinin en az 5 hafta en çok 14 hafta
olduğu görülmüştür.
İncelenen araştırmalarda kullanılan argümantasyon modellerinden en fazla Toulmin modelinin kullanıldığı belirlenmiştir.
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••

Araştırmaya dâhil edilen 33 çalışmanın bulgularının sentezi sonucunda, argümantasyon yönteminin
öğrenmeyi pozitif yönde etkilediği, bu etkinin özellikle akademik başarı, kavramsal anlayış, tartışmaya
katılma istekliliğini artırmada oldukça etkili olduğu görülmüştür.
•• Araştırma sonuçlarına göre; fen (fizik, kimya ve biyoloji) bilimleri eğitimi alanı dışında diğer bilimlerde de argümantasyon yönteminin etkililiğinin incelendiği araştırmalar artırılabilir. Argümantasyon
yönteminin etkililiğinin incelendiği doktora düzeyindeki araştırmaların sayısı artırılabilir.
Anahtar kelimeler: Argümantasyon, argümantasyon yöntemi, meta-sentez
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Abstarct
Special education methods that are used in education and training process have been constantly developing
as a result of changes in daily lives and differences in student expectations. Today, there is a need for learning
environments in which students can structure the information. Providing these environments will make the
education and training process more efficient both for teachers and students. Argumentation method is one of
the education methods that supports the creation of argument settings in teaching process and promotes studentbased educational system. Examining the literature on this subject, there could be seen some studies regarding
to the effectiveness of argumentation method. Investigating the content of those studies and forming a general
frame is going to contribute to the detection of tendency on the subject in this area. In this respect, this study aims
to find how theses distribute with respect to years, why they were written, on which subjects they were prepared,
what methods they utilized and what kind of findings were obtained with respect to class levels by analyzing the
post-graduate theses on effectiveness of argumentation method.
In this study, 33 different theses from 2007 to 2016 about the subject of effectiveness of argumentation
method available from Higher Education Institution National Thesis Center(YÖK- Ulusal Tez Merkezi) website
were examined with several variables. In the examination part of theses on this study, “Thesis examinaton
form” developed by researchers of this study itself was prepared. By using this form; distribution of theses with
respect to time, objective, method/pattern, sample information, data collection tool, data analysis method, the
subject/course in which argumentation method was applied, duration of application for argumentation method,
argumentation models utilized in researchs and findings of the researchs were presented. General results obtained
are stated below:
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

25 of the researchs are post-graduate theses while 8 of them are doctorate theses.
Researchs, on the rise especially after 2013, were predominantly observed to be conducted in quantitative context in terms of method, data collection tools and data analysis types.
According to the findings from research examinations, 31 of researches in which the effectiveness of
argumentation method was evaluated were in life sciences(physics, chemistry and biology) and 2 of
them took place in mathematics field.
According to the findings, effectiveness of argumentation method was largely noticed in life
sciences(physics, chemistry and biology).
It was realized that number of studies on this subject in doctorate level was very few and the highest
rate of studies on post-graduate level occured in 2014.
Investigating the results, it was found that studies were not only in quantitative based empirical patterns but also appear in the form of combined(qualitative+quantitative) method.
Investageting the studies, it could be seen that researches were mostly made on students in 7th grade
and undergraduate students.
It was seen that the argumentation method was studied for its effect to variables such as manners, academical success, the desire to participate in discussion and cognitive comprehension.
The duration of application of argumentation method ranged from 5 weeks to 14 weeks.
It was found that the most frequently utilized argumentation model was Toulmin model.
As a result of the synthesis of findings from 33 studied researches, argumentation method was observed to have positive impact on student and this impact could be seen in academical success, cognitive
comprehension, and the desire to participate in discussions.
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According to the results of the study; the amount of researches on the effectiveness of argumentation method
in fields other than life sciences(physics, chemistry and biology) can be increased. The number of doctorate-level
studies on the effectiveness of argumentation method could be enhanced.
Keywords: Argumentation, argumentation method, meta-synthesis
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Özet
Nitelikli bir fen eğitimi için öğretim programı oldukça önemlidir. Son olarak 2017 yılında güncellenen
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile
2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanacaktır. Geliştirilen öğretim
programlarının araştırılmasıyla elde edilen veriler, mevcut programların güncelleştirilmesine ve geliştirilmesine
katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 2013 ve 2017 yıllarında uygulanmaya başlanan fen
bilimleri dersi öğretim programlarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir.
Belirlenen amaç doğrultusunda yöntem olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Fen bilimleri dersi
öğretim programlarının incelenmesi beş aşamada gerçekleştirilmiştir: (1) dokümanlara ulaşma, (2) özgünlüğün
kontrol edilmesi, (3) dokümanları anlama, (4) veriyi analiz etme, (5) veriyi kullanma. 2013 ve 2017 Fen Bilimleri
Öğretim Programları: (1) ünite, konu alanı, kazanım ve ders saati sayısı, (2) öğrenme-öğretme ve (3) ölçme
ve değerlendirme yaklaşımları başlıkları temel alınarak incelenmiştir. Dokümanlar içerik analizi yöntemi ile
çözümlenmiştir. Belirlen başlıklara göre 2013 ve 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının karşılaştırması
iki araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş olup tüm aşamalarda araştırmacılar arasında fikir birliği sağlanmıştır.
Bu şekilde güvenirlik sağlanmıştır.
2017 Fen Bilimleri Öğretim Programına 4. sınıftan itibaren fen ve mühendislik uygulamaları konu alanı
uygulamalı bilim ünitesi eklenmiş, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programındaki araştırma-sorgulamaya dayalı
öğrenmeye ek olarak Fen Teknoloji Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) yaklaşımına vurgu yapılmıştır. Bunun
yanında her iki programda da öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber olduğu problem, proje, argümantasyon
ve işbirliğine dayalı öğrenme ortamları benimsenmiştir. Ayrıca bilim, sanat ve arkeoloji müzeleri, hayvanat
bahçesi ile doğal ortamlar gibi okul dışı öğrenme ortamlarından faydalanılmasına değinilmiştir. Fen bilimleri
ders saati sayısı bakımından 4-8. sınıflarda bir değişikliğin olmadığı fakat konuların işlenme sırasının ve kazanım
sayılarının 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında değiştiği görülmüştür. 2017 Fen Bilimleri Dersi
Öğretim Programında ölçme ve değerlendirme yaklaşımları kısmı daha detaylı ele alınmakla birlikte her iki
programda da süreç değerlendirmesine önem verilmiştir. Ayrıca her iki programda öz değerlendirme ve akran
değerlendirmesi benimsenirken 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında grup değerlendirmesine de
değinilmiştir.
Bu araştırmanın sonuçlardan yola çıkarak 2017 Fen Öğretim Programının dünyadaki gelişmelere göre
düzenlendiği söylenebilir. Özellikle yeni eklenen fen ve mühendislik uygulamaları konu alanı ile öğrencilerin
yenilikçi (inovatif) düşünmeleri amaçlanmıştır. Güncellenen 2017 Fen Öğretim Programının uygulanması
sırasında yaşanan aksaklıklar ya da olumlu yönler öğrenci, öğretmen, idareci ve veli görüşleri alınarak belirlenmeli
ve bu görüşler gelecek programın geliştirilmesinde dikkate alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: Fen eğitimi, öğretim programları, öğretim programlarının karşılaştırılması
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Abstract
Curriculum is extremely important for high quality science education. Curriculum for sciences course, which
was last updated in 2017, will be gradually implemented in schools beginning with 2017-2018 academic year with
the confirmation of Ministry of National Education, board of education and discipline. The data obtained from
the investigation of curricula developed contribute to updating and developing the current curricula. Thus, this
study aims to make a comparative analysis of the science curricula which were first implemented in 2013 and in
2017 respectively.
In line with its purpose, this study employs the method of document analysis. Science course curriculum
was analysed at five stages-namely, (1) reaching the documents, (2) checking authenticity, (3) understanding
the documents, (4) analysing the data, and (5) using the data. 2013 and 2017 curricula for science course were
analysed according to the headings of: (1) unit, subject domain, number of gains and class hours, (2) learningteaching and (3) approaches of measurement and evaluation. The documents were analysed in the method of
content analysis. The curricula of 2013 and of 2017 for science course were compared by two researchers and the
researchers had agreement at all stages. In this way, reliability was attained.
Applied science unit of the subject domain of science and engineering applications was added to the 2017
science curriculum to implement in the fourth grade, and the approach of Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM) was emphasized in addition to inquiry based learning available in the 2013 curriculum
for science. Additionally, learning environments based on problems, projects, argumentation and cooperation
was adopted in both curricula where students are active and teachers are guides. Besides, visits to science, art
and archaeology museums and to zoos were mentioned as out of the school learning environments. It was found
through comparison that there were no changes in the number of class hours of science for the 4th-8th grades,
but that the order of teaching the subjects of the course and the number of gains had changed in the 2017
curriculum. Although the part of measurement and evaluation approach was considered in more details in the
2017 curriculum, process evaluation was considered important in both curricula. Besides, while self-evaluation
and peer-evaluation were adopted in both curricula, group-evaluation was also included in the 2017 curriculum.
Based on the findings of this study, it may be stated that the 2017 curriculum for science course was
arranged in accordance with the developments in the world. With the newly added subject domain of science
and engineering applications, the curriculum aims to get students to think innovatively. Impediments to the
implementation of the 2017 curriculum for science as well as its positive aspects should be determined on the
basis of students’, teachers’, administrators’ and parents’ views; and the views expressed should be taken into
consideration in developing the next curriculum.
Keywords: Science education, curricula, a comparison of the curricula
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Özet
Oyunlaştırma, oyun tasarımının oyun dışı alanlarda kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda
eğitimin oyunlaştırılmasının tanımı ise; oyun tasarımının eğitim sürecine aktarılarak öğrencilerin dikkat ve
motivasyonunun artırılması ile başarılarının ve derse yönelik tutumlarının olumlu yönde etkilenmesi olarak
yapılabilir. Eğitimin oyunlaştırılması üzerine yürütülen bilimsel çalışmalarda ortaya konan oyunlaştırma
yapısının organize bir yapı olduğunu ve öğrenci başarısına önemli katkıda bulunacağını ifade eden çalışmaların
yanı sıra, oyunlaştırma sürecinin aslında basit bir puanlama sistemi veya saçmalık olduğunu iddia eden çalışmalar
da bulunmaktadır. Bu tartışmaların alanyazın taraması veya sadece bir çalışma sonuçları ile sonlandırılması
mümkün görünmemektedir. Bu bakımdan eğitimin oyunlaştırılması üzerine yapılan tüm deneysel çalışmaların
öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi oyunlaştırma yapısının geleceği açısından önem arz etmektedir.
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı oyunlaştırmanın öğrenci başarısı üzerindeki etkisini ortaya koyabilecek bir
meta analiz çalışması yürütmektir.
Bu çalışmada, eğitimin oyunlaştırılması sürecinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini inceleyen deneysel
araştırmaların sonuçlarını bir araya getirmek amacıyla meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta analiz
uygulanırken PRISMA ve APA ilkeleri dikkate alınmıştır. Bu çalışma için toplam 1066 yayın incelenmiş, 2010
ile 2016 yılları arasında yürütülen 45 deneysel çalışma toplanmış ve her çalışma için standart etki büyüklüğü
değerleri hesaplanmıştır.
Analizlerden önce, yayın yanlılığı incelenmiştir. İlk olarak huni grafiği incelenerek sonrasında ise düzeltme
ve doldurma yöntemleri kullanılarak yayın yanlılığı kontrol edilmiştir. Düzeltme ve doldurma yöntemine göre
hiç yanlılık olmaması için 12 eksik çalışmanın varlığının yanı sıra incelenen huni grafiği oldukça zayıf bir yayın
yanlılığına işaret etmektedir. Bu bulgu Begg testinin sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Fail safe N değeri 1871 olarak
bulunmuş ve yayın yanlılığı olmadığına kanaat getirilmiştir.
Yapılan analizler neticesinde Q değerinin anlamlı olduğu tespit edilmiş (p<.001, Q = 469.50 sd = 44) ve
homojenlik hipotezi reddedilmiştir. Ayrıca I2 değeri 90.2 olarak hesaplanmış olup bu bulgular heterojenliğin
olduğu tezini desteklemektedir. Rastgele etkiler modelinde, 0.326 ve 0.788 alt ve üst sınırlarında .05 güven
düzeyinde ortalama etki büyüklüğü 0.557 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, oyunlaştırmanın öğrenci başarısı
üzerinde orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu değerin geçerliği ile alakalı olarak
yayın yanlılığı bulunmadığı gözlenmiştir. Hesaplanan 0.557 Hedges’ g değerinin omega kare karşılığı .072’dir.
Bu değer; farklı ülkelerden 3487 öğreneni kapsayan 45 deneysel çalışmanın sonuçlarına göre oyunlaştırmanın
akademik başarı üzerinde % 7.2’lik olumlu bir katma değere sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Oyunlaştırma, eğitim, meta-analiz
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Abstract
Gamification is defined as “the use of game design in non-game contents”. In this regard, gamification
of education can be defined as the transference of game design to the educational process for the purpose of
increasing students’ attention and motivation and improve student achievement and attitudes toward lessons.
Alongside scientific studies that states gamification is an organized structure and significantly contributes to
students’ achievement, there are some studies that claim the gamification process is a simple pontification,
malarkey or nonsense. This discrepancy between the research results in the literature does not seem to be possible
in the near future. In this regard, bring all experimental research results together about the effects of gamifying
education has importance to the future of gamification structure. In this context, purpose of this study is to
examine the effects of gamification on student achievement thorough a meta-analysis.
In this study, the meta-analysis method was used to bring together the results of experimental research that
examine the effects of gamifying education processes on student achievement. When performing meta-analysis,
PRISMA guidelines and APA guidelines were followed. For this study, 1,066 publications total were examined.
And, 45 experimental studies conducted between 2010 and 2016 were collected and standardized effect size
values were estimated for each study.
Before proceeding to the main analyses, possible publication bias was assessed. First, visual inspections
were conducted using funnel plot and trim-and-fill methods. The funnel plot for the standard error vs. Hedges’
g values showed that a weak publication bias was detected, while the trim-and-fill method estimated that there
were 12 possible missing studies. This finding was also confirmed by the results of the Begg’s test. The fail-safe N
number was found to be 1871, which indicated a lack of publication bias. Overall, publication bias was not found
to be a critical issue for the present study.
As a result of the completed meta-analysis, the Q-statistics were found to be significant (p<.001, Q = 469.50
with df = 44) and fail to reject the hypothesis of homogeneity at α = .05. In addition, I2 percentage was calculated
as 90.20. Thus, these findings provided evidence for heterogeneity. Under the random-effects model, the mean ES
value was found to be 0.557, with a 95% confidence interval of 0.326 to 0.788. This value shows that gamification
has a moderately positive effect on student achievement. It is exhibited that there is no publication bias regarding
determining the effect’s validity. Calculated 0.557 Hedges’ g value’s omega square equivalent is .072. This value
shows that gamification has added 7.2% positive value to academic achievement according to 45 experimental
results involving 3,487 students from different countries.
Keywords: Gamification, education, meta-analysis
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Özet
Bilimde yaşanan hızlı değişim ve gelişim, bu gelişmelere ayak uydurabilecek bireylerin bilgiye ulaşmalarında,
kullanmalarında ve yorumlamalarında öğrenme süreçlerinde aktif bir şekilde yer almalarını gerekli kılabilir.
Bireylerin karşılaştıkları problemlerle baş edebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için bazı özelliklere sahip olmaları
gerekebilir. Bu özelliklerin en önemlilerinden birisi öz-düzenlemeli öğrenme olabilir. Öz-düzenlemeli öğrenenler,
öğrenme süreçlerinde karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmek için başkalarını kaynak olarak kullanabilme
becerisine yani sorularla yardım isteme becerilerine sahip öğrencilerdir. Bu çalışmanın problem cümlesini
ortaokul,öğrencilerinin (5., 6. ve 7. sınıf) öğrenme sürecinde yardım isteme ölçeğinden aldıkları puanlar, bazı
demografik değişkenlere (cinsiyet, ders çalışmaya ayrılan süre, sınıf düzeyi) göre anlamlı bir fark göstermekte
midir? ? Sorusu oluşturmuştur.
Nicel araştırmanın tarama modeli kullanılan araştırmada evren ve örneklem tayinine gidilmiştir. Araştırma,
2016-2017 öğretim yılının 1. döneminde Konya il merkezinde bulunan iki ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiş;
çalışmaya 5. sınıftan 90, 6. sınıftan 102, 7. sınıftan 51 olmak üzere toplam 243 öğrenci katılmıştır. Verilerinin
toplanmasında Koç (2013) tarafından geliştirilen “Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Ölçeği” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, t testi, varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre, kız ve erkek öğrencilerin öğrenme sürecinde yardım isteme ölçeğinden
aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı bağımsız gruplar için kullanılan t testiyle yoklanmış
ve cinsiyete göre anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde yardım
isteme ölçeğinden aldıkları puanlar, ders çalışmaya ayırdıkları süre bakımından anlamlı bir fark göstermiştir; bu
fark, ders çalışmaya bir saatten az süre ayıran grupla bir-iki ve iki saatten daha fazla ayıran gruplar arasındadır.
Bu sonuca dayanarak çalışma saatiyle yardım isteme ölçeğinden alınan puanlar arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğu söylenebilir. Araştırmanın diğer bir sonucu, öğrencilerin öğrenme sürecinde yardım isteme puanlarının
sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı şeklindedir. .
Anahtar kelimeler: Öz düzenleme, yardım isteme, öğrenme sürecinde yardım isteme ölçeği
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Abstract
Rapid developments and changes taking place in science may render it necessary that individuals who can
keep pace with these developments take an active part in reaching, using and interreting information. Individuals
may need to possess some qualities in order to cope with and survive problems they encounter. One of the most
important of these qualities may be self-regulated learning. Self-regulated learners are students who have the
ability to use others as a source, that is asking for help through questions, to be able to cope with difficulties.
The problem statement of this study is the following question: Do the scores which middle school students (5th,
6th and 7th graders) receive from the Help Seeking in the Learning Process Scale exhibit a significant variation
according to some demographic variables (gender, time allocated for studying, grade) ?
Population and sample were determined in this study,which was conducted in the screening model of
quantitative research. The study was conducted in two primary schools in Konya in the 1st semester of the 20162017 academic year. 90 students from the 5th grade, 102 students from the 6th grade and 51 students from the 7th
grade, 243 students in total participated in the study. The Help Seeking in the Learning Process Scale, which was
developed by Koç (2013), was used to collect the research data . In order to analyze the data, t test and variance
analysis (ANOVA) were used.
According to the research findings, whether or not there was a significant difference in the scores which the
female and male students received from the Help Seeking in the Learning Process Scale was investigated using
the t test, which is used for independent groups and it was concluded that there was no significant difference in
terms of gender. The scores which the students received from the Help Seeking in the Learning Process Scale were
significantly different in terms of the time they allocated for studying; This difference was between the group who
allocated less than an hour for studying and the groups who allocated one or two and more than two hours for
studying. On the basis of this result, it can be concluded that there is a significant difference between studying
hours and the scores received from the Help Seeking in the Learning Process Scale . Another result of the study is
that the students’ scores from the Help Seeking in the Learning Process Scale do not exhibit a significant variation
in terms of grade (level of edcuation).
Key Words: Self-regulation, help seeking, help seeking in the learning process scale
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Özet
Her alanda yaşanan hızlı gelişim ve değişim eğitim programlarını da etkilemiş, bu değişikliklere ayak
uydurabilmek için programlarda köklü değişikliklere gidilmiş olabilir. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif
katılımının sağlanması, öğrenme sürecini yöneten bireyler olmasının önemi giderek daha da önem kazanabilir.
Bu amaçla araştırmada öğrenme sürecinde etkin rol oynadığı düşünülen matematik öz kavram, yapılandırmacı
öğrenme ortamı algısı ve öğrenme sürecinde yardım isteme arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmak
istenmiştir.
Araştırmada, nicel araştırmanın betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini
2016-2017 öğretim yılının birinci yarıyılında Konya il merkezinde yer alan iki ilköğretim okulunun 5. 6. ve 7.
sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya 5. sınıftan 90, 6. sınıftan 102, 7. sınıftan 51 olmak üzere toplam 243
öğrenci katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında; matematik öz kavramını ölçmeye yönelik veriler Marsh
(1992) tarafından geliştirilen, Yıldız ve Fer (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Matematik Öz Kavramı”
alt ölçeği ile, yapılandırmacı öğrenme ortamını değerlendirmeye yönelik veriler ise Arkün ve Aşkar (2010)
tarafından geliştirilen “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme” ölçeği ile, öğrenme sürecinde
yardım istemeye yönelik veriler ise, Koç (2013) tarafından geliştirilen “Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme” ölçeği
ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde korelasyona gidilmiştir.
Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin yardım istenme ölçeğinden aldıkları puanlar ile matematik öz
kavram ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif düşük düzeyde bir ilişkinin
olduğu; öğrencilerin öğrenme sürecinde yardım istenme ölçeğinden aldıkları puanlar ile yapılandırmacı
öğrenme ortamı ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin
pozitif düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin matematik öz kavram ölçeğinden aldıkları
puanlar ile yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğinden aldıkları puanlar arasında ise korelasyon sonucu pozitif
orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Öz düzenleme, yardım isteme, matematik öz kavram, yapılandırıcı öğrenme ortamı,
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Abstract
Rapid changes and developments in all areas may have also affected the field of education and radical
changes may have been introduced to be able to cope with these changes. Ensuring active participation of
students in the learning process and helping them become individuals who manage the learning process may
gain more importance gradually. To this end, the present study aimed to investigate whether or not there was a a
relationship between mathematics self concept, which is thought to play a significant part in the learning process,
perceptions of constructivist learning environment help seeking in the learning process.
Descriptive analysis method, a quantitative research method, was used in the study. The population and
sample of the study consisted of 5th, 6th and 7th grade. A total of 243 students, 90 from the 5th grade, 102
from the 6th grade and 51 from the 7th grade participated din the study. In collection of the research data, the
data for measuring mathematics self concept were obtained using the “Mathematics Self Concept” sub-scale,
which was developed by Marsh (1992) and which was adapted to Turkish by Yıldız and Fer (2008), whereas data
for assessing constructivist learning environment were collected using “Constructivist Learning Environment
Assessment Scale”, which was developed by Arkün and Aşkar (2010), and finally data for help seeking in the
learning process were collected using “Help Seeking in the Learning Process Scale”, which was developed by Koç
(2013). Correlation analysis was used in data analysis.
According to the research findings, a statistically significant, positive and low level relationship was found
between the scores the students received from the help seeking in the learning process scale and the scores they
received from mathematics self concept scale; on the other hand, a significant relationship was found between
the scores the students received from the help seeking in the learning process scale and the scores they received
from the constructivist learning environment assessment scale. This relationship was positive and at a low level.
A positive and intermediate level relationship was found between the scores which the students received from the
mathematics self concept scale and the scores they received from the constructivist learning environment scale.
Key Words: Self-regulation, help seeking, mathematics, self-concept, constructivist learning environment,
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Özet
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin öğretim stilleri ile Türk
dili ve Edebiyatı dersine yönelik tutumlarına ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açısından betimlemek ve
bu görüşleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın bu amacı doğrultusunda betimsel araştırma
yöntemlerinden tarama modeline başvurulmuştur. Tarama modelleri Tarama modellerinde araştırmaya konu
olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi betimlenmeye çalışılmaktadır. Yine tarama
modelleri çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evreni temsil etme gücüne sahip olduğuna kanaat getirilmiş
sayıdaki bir grup örneklem üzerinde yapılan düzenlemeleri içermektedir. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt
ili merkezinde yer alan liselerde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada Türk Telekom Fen Lisesi
hariç diğer tüm Anadolu ve meslek liselerine gidilmiş ve tüm liselerde en az %20’lik bir öğrenci grubundan
random ve kolay örnekleme yöntemiyle sınıflara gidilerek veriler toplanmıştır. Sınıflarda öğrencilere anketleri
doldurmayla ilgili gerekli açıklama ve yönlendirmeler bizzat araştırmacılar tarafından yapılmış ve öğrencilerden
anketleri okuyarak, anlayarak ve eksiksiz olarak doldurmaları istenmiştir. Toplamda 987 öğrenciden görüş
alınmış ancak anketi eksik ve ilgisiz dolduran öğrencilerin kağıtları elendikten sonra kalan 790 öğrencinin anketi
araştırmada veri kaynağı olara kullanılmış ve analizlere tabi tutulmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı olarak
daha önceden Epçaçan ve diğ. (2014) tarafından geliştirilmiş ve cronbach alpha güvenirlik katsayısı .80 olarak
saptanmış olan Türk Dili ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Anketi kullanılmıştır. Ayrıca Ya Ching Chang
(2010) tarafından hazırlanmış ve araştırmacılar tarafından Türkçe’ye çevirisi ve uyarlaması yapılmış olan Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Öğretim Stillerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma
verilerinin analizinde SPSS 22 Paket programından betimsel istatistik, bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans
Analizi, Nonparametrik testlerden Kruskall- Wallis Testi ve Pearson Korelasyon Katsayısı analiz tekniklerinden
yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda cinsiyet açısından kız öğrencilerin, babası lise ve üniversite mezunu
olan öğrencilerin ve notlar alarak -sorular çözerek çalışan öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin
öğretim stillerine ilişkin daha olumlu bir yargıya ship oldukları bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca, babası lise ve
üniversite mezunu olan öğrencilerin babası memur olan öğrencilerin de Türk dili ve Edebiyatı dersine yönelik
tutumlarının diğer öğrenci gruplarına karşın daha olumlu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak da lise
öğrencilerinin Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin öğretim stilleri ile Türk dili ve Edebiyatı dersine yönelik
tutumlarına ilişkin görüşleri arasında negatif düşük düzeyde bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen
bulgulardan hareketle yorum ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Öğretim stili, tutum, türk dili ve edebiyatı dersi.
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Student Views On Turkish Language And Literature Teachers’ Teaching Styles And
Their Attitudes Towards Turkish Language And Literature Course
Cevdet Epçaçan1, Ata Pesen2
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Absract
The aim of this research is to describe the opinions of high school students on teaching style of Turkish
language and literature teachers and their attitudes towards Turkish language and literature course in terms of
various variables and to show the relation between these views. In the study screening model, which is a descriptive
research method, was applied. In the screening models, it is tried to describe the event that is the subject of the
research, as if the individual or object is within its own conditions. Furthermore, the screening models involve
arrangements on a group of samples that have been deemed to have the power to represent the universe in an
environment composed of a large number of elements. The study group of the researchers is the students who
study in the high schools in the Siirt province center. All other Anatolian and vocational high schools except
for Türk Telekom Science High School were visited in the research and randomly and easily sampled data were
collected from a group of at least 20% students in all high schools. In classrooms, the necessary explanations and
directions were made by the researchers themselves and the students were asked to fill out the questionnaires
by reading, understanding and completely filling the questionnaires. A total of 987 students were interviewed
but after having eliminated the papers of the students who had missing and irrelevant the questionnaires, the
remaining 790 students’ papers were used as a data source of the research and they were analyzed. As a means of
collecting data of the research, Turkish Language and Literature Attitude Questionnaire, developed byEpçaçan
et al. (2014), of which The cronbach alpha reliability coefficient is .80 was used. In addition, Turkish Language
and Literature Teachers’ Opinions about Instructional Styles scale, which were translated and adapted to Turkish
by researcher,s developed by Ya Ching Chang (2010)was used. Using SPSS 22 Package program, descriptive
statistics, independent groups t-test, one-way ANOVA and among nonparametric tests; Kruskall-Wallis test and
Pearson Correlation Coefficient analysis techniques were used in the analysis of the research data. As a result of
the analysis of the data, it was found that female students, the students whose father were graduated from high
school or university and students who solve problems by taking notes- asking questions have more positive
judgment about the teaching styles of Turkish language and literature teachers. In addition, it was found that
the students whose father were graduated from high school or university and whose parents are civil servants
are also more positive in their attitudes towards Turkish language and literature courses than other groups of
students. Finally, it was found that there was a negative low level relationship between the opinions of the high
school students about the teaching styles of the Turkish language and literature teachers and the attitudes towards
the Turkish language and literature course. From the findings obtained, comments and suggestions were made.
Key Words: Teaching style, attitude, turkish language and literature course.
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Özet
Temel eğitim insan hayatında kısa bir dönemi kapsayabilir ancak gelecek yıllar dikkate alındığında oldukça
önemli bir yere sahiptir. Bu eğitim döneminde insan geleceğine yön verir. 1Buna bağlı olarak da eğitim sürecinin
en başından itibaren eğitim programları oluşturulmuştur. Bu programlar kişilerin (gelişimsel, fiziksel, psikolojik
vb.) ve toplumun (ekonomik, Felsefi, politik vb.) özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2005 yılından itibaren uygulamaya geçen eğitim programları yapısalcılık ve çoklu zekâ dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Ancak bu kavramlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan öğretmenler programları uygulamada
sıkıntılar ile karşı karşıya kalmışlar, “eski köye yeni adet” söylevleri ile eski düzende hareket edenler dahi olmuştur.
Bu nedenle sadece programları oluşturarak, “önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren bu programlar
uygulanacaktır” gibi söylevler ile programları hayata geçirmek yerine, hali hazırda görevde olan öğretmenlere ve
eğitimlerini sürdüren öğretmen adaylarına, programı başarıya taşıyacak öğretim yöntem ve teknikleri hakkında
bilgi vermek, rehberlik etmek de gerekmektedir. Özellikle 2005’den günümüze kadar okullarımızda uygulanan
programlar üzerinde düzenlemeler yapıldığı ve son olarak da Temmuz 2017’de yeni programların tamamlandığı
düşünüldüğünde bu konunun daha da önem kazandığı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle araştırmada temel eğitim
programlarının beklenen başarıyı elde etmesi ve kazanımların daha uzun süre kalıcılığını sağlayacağı düşünülen
örnek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu araştıramadan elde edilen sonuçlar öğretmen yetiştirmede görev
alan öğretim elemanlarına özellikle “öğretim yöntem ve teknikleri” konusunda farklı bir bakış açısı getireceği
düşünülmektedir.
Fen Bilimleri dersi ile sınırlı olan araştırmanın problem cümlesi, “Alan uzmanı olan velilerin kaynak kişi
olarak temel eğitimde girmiş oldukları derslerdeki öğrencilerin akademik başarısı artmakta mıdır?” şeklinde
oluşturulmuştur. Alt problemler ise aşağıdaki gibidir:
1.

Alan uzmanı velilerin kaynak kişi olarak işlemiş oldukları ders konularındaki öğrenci başarı puanları,
sınıf öğretmeni tarafından işlenmiş olan ders konularındaki öğrenci başarı puanlarından daha yüksek
midir?
2. Alan uzmanı velilerin kaynak kişi olarak işlemiş oldukları ders konularındaki öğrencilerin başarı kalıcılık puanları, sınıf öğretmeninin işlemiş olduğu ders konularındaki öğrencilerin başarı kalıcılık puanlarından daha yüksek midir?
Araştırma deney ve kontrol grubu olan kontrollü ön test ve son test modelinde gerçekleştirilen deneysel bir
çalışmadır. Deney ve kontrol grupları Sakarya ilinde bulunan bir ilkokulunun 4. sınıflarındaki iki şubede 20152016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerden oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen ön test sonuçlarına
göre iki grubun başarı seviyesi arasında anlamı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle deney ve kontrol
grubunun bir birine çok yakın başarı seviyesine sahip öğrencilerden oluştuğu söylenebilir. Deney (30 öğrenci) ve
kontrol (29 Öğrenci) grupları oluşturulduktan sonra deney grubuna fen bilgisi öğretmeni olan bir veli, kontrol
grubuna ise o sınıf öğretmeninin kendisi girmiştir. Konu alanı olarak “Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz /
Canlılar ve Hayat”, konu olarak da “Mikroskobik Canlıları Tanıyalım” konusu belirlenmiştir. Programda bu
konuya ayrılan süre toplam beş ders saatidir. 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığı ilk hafta
ön testler yapıldıktan sonra uygulamaya başlanmıştır. Verileri toplamak amacı ile araştırmacılar ve öğretmenler
tarafından geliştirilen başarı testi ve öğrencilerin görüşlerini almak için bir açık uçlu yazılı soru kullanılmıştır.
Açık uçlu yazılı soru sadece “Mikroskobik canlılar hakkında bildiğiniz her şeyi yazınız.” şeklindedir. Uygulamaya
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başlamadan önce ön test, uygulama bittikten sonra son test ve son test uygulandıktan sonraki üçüncü ayın
sonunda kalıcılık testi hem kontrol hem de deney grubuna uygulanmıştır. Açık uçlu yazılı sorusu ise son testten
ve kalıcılık testinden sonra olmak üzere iki kez deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere yöneltilmiştir. Ön
testten ve son testten elde edilen nicel veriler eşleştirilmiş grupların ortalamalarının karşılaştırıldığı t-testi ile
analiz edilmiştir. Kalıcılık testi sonucunda elde edilen puanlar ile son testten elde edilen puanlar da aynı yöntemle
analiz edilmiştir. Açık uçlu yazılı sorusundan elde edilen veriler ise sayısal olarak dikkate alınmıştır.
Elde edilen bulgulara göre deney grubunun başarı testindeki ortalamaları ile kontrol grubunun başarı
testindeki ortalamaları arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı bir farklılık
olmasa da deney grubunun ortalaması biraz daha yüksek çıkmıştır. Ancak kalıcılık testi ile son test puanları
karşılaştırıldığında, deney grubunun kalıcılık ve son test ortalaması arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı,
kontrol grubunun ise kendi son test puanları ile kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farka sahip olduğu
belirlenmiştir. Kontrol grubunun ortalamaları incelendiğinde kalıcılık testindeki puanların anlamlı düzeyde
düştüğü belirlenmiştir. Oysaki deney grubunun üç ay sonraki konuya ilişkin başarı düzeyi neredeyse hemen
hemen son testteki gibidir. Açık uçlu yazılı sorudan (Mikroskobik canlılar hakkında bildiğiniz her şeyi yazınız.)
elde edilen bulgulara göre, uygulamanın hemen ardından deney grubundaki öğrencilerin konuya ilişkin
kullandıkları doğru ifade sayısı “12-21” aralığında değişirken, kontrol grubunda “6-14” aralığındadır. Kalıcılık
testinden sonra elde edilen verilere göre ise deney grubundaki öğrencilerin doğru ifade sayısı “9-18” aralığında
değişirken, kontrol grubundaki öğrencilerin doğru ifade sayısı “3-12” aralığında değişmektedir.
Sonuç olarak alan uzmanı velilerin gönüllü olarak kaynak kişi olarak girdikleri derslerdeki öğrencilerin
akademik başarısı sınıf öğretmenlerinin alışılagelmiş yöntemlerle dersi işlediği öğrenci gruplarının başarından
çok yüksek değildir. Ancak daha kalıcıdır. Ayrıca yazılı olarak alan uzmanı velilerin gönüllü olarak girdikleri
derslerdeki öğrenciler diğer gruptaki öğrencilere göre konu ile ilgili olarak çok da fazla doğru yazılı ifadelerde
bulunabilmektedir.
Bu sonuçlara göre, temel eğitimde öğretmenler velilerden derslerinde onların uzmanlık alanlarına
göre faydalanabilir. Öğretmenler eğer derslerinde velilerin uzmanlıklarından faydalanırsa programlardaki
kazanımlarında kalıcılığı artabilir. Bir diyetisyen veli kaynak kişi olarak derse girerek sağlıklı beslenme konusunu
işlerse, bir sporcu veli kaynak kişi olarak derse gererek egzersizin önemini anlatırsa, bir maliyeci veli derse girerek,
vergi vermenin önemini anlatırsa, öğrenmeler daha kalıcı olacaktır. Bu nedenle hizmet içi eğitimlerde, seminer
çalışmalarında ve eğitim fakültelerinde öğretim yöntem ve teknikleri verilirken, alan uzmanı velilerden derslerde
faydalanılması konusuna da geniş yer verilmelidir. Bu araştırmanın benzeri farklı dersler için daha geniş zamana
yayarak diğer araştırmacılar tarafından da gerçekleştirebilirler.
Anahtar Kelimeler: Temel Eğitim, Öğretim Teknikleri, Temel Eğitimde Öğretim Teknikleri, Alan Uzmanı,
Alan Uzmanı veli, Derslere kaynak kişi katılımı, Derslere alan uzmanı Veli Katılımı
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Abstract
Basic education may include a short period in the life of a person but it has an important place when years
in the future are taken into account. The person guides his future in this educational period. In relation with
this situation, educational curriculum has been established since the beginning of educational process. These
curriculum have been prepared by taking the characteristics of people (developmental, physical, psychological,
etc.) and society (economic, philosophical, political, etc.).
Educational curriculum being applied since 2005 has been prepared according to constructivism and
multiple intelligence. However teachers who do not have enough information on these concepts had problems
while applying the curriculum, even they went on acting according to their traditional systems with speeches
such as “unwelcome innovation”. Because of this reason, instead of adopting the curriculum with the speeches
such as “ these curricula will be applied starting from this educational period” , it is required to give information
and guide to the teachers and teacher nominees on instructional method and technics which will carry the
curriculum to success. When it is thought that new arrangements have been realized on the curriculum being
applied at schools till 2005 since today and lastly new curriculum has been completed in July 2017; this subject
gains more importance. Because of this reason, a sample study has been realized in the research which is thought
to provide a long permanence success of the achievements and acquire an expected success of the basic educational
curriculum. It is thought that the results taken from this research will bring a different point of view to academic
staff taking place in teacher training and on the subject of “teaching method and technics”.
The problem sentence of the research which is limited with Science courses has been established as “Do the
parents who are field expert as a resource person increase the academic success of students in the courses which
they take in basic education? Sub-problems are given as below:
1.

Are the success grades of the students on the course subjects which the field expert parents have given
higher than the success grades of the students on the course subjects which the classroom teachers have
given?
2. Are the success permanence grades of the students on the course subjects which the field expert parents have given higher than the success permanence grades of the students on the course subjects
which the classroom teachers have given?
The research is an experimental study which is realized in controlled pre-test and final test model which has
a control and experimental group. Experimental and control groups have been formed of students attending in
two different branches of an elementary school in Sakarya city in 2015-2016 semester. According to the realized
pre-test results, it has been determined that there is not a meaningful difference between the success levels of the
two groups. Because of this reason, it can be told that experimental and control groups are established from the
students whose success levels are so close to each other. After the experimental group (30 students) and control
group (29 students) have been established, a parent who is a science teacher entered the course of experimental
group whereas course teacher entered the course of control group. “Microscopic Livings and Our Environment/
Livings and Life” as the subject field and “Let’s Learn Microscopic Livings” as the subject have been determined.
The period for this subject in the curriculum has been defined as five courses period. It has been started to
be implemented after pre-tests have been realized in the first week of second period of 2015-2016 semester. A
success test developed by researchers and teachers to collect data and open ended examination question to take
the ideas of the students has been used. The open ended question is only as “Write everything you know about
the living creatures”. Pre-test before realizing the implementation, a final test after the implementation have been
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implemented and at the end of third month after the final test has been applied, permanence test to experimental
and control group has been implemented. The open ended examination question is oriented to the students in
control and experimental group twice after final test and permanence test. Quantitative data taken from pre-test
and final test has been analyzed with t-test in which matching group averages have been compared. The scores
taken at the result of permanence test and scores taken from the final test have been analyzed with the same
method. The data taken from open ended examination question is also taken into account.
According to the findings taken, it has been reached that there is not a meaningful difference between the
averages in the success test of control group and the averages in the success test of experimental group. Although
there is not a meaningful difference, the average of experimental group has been higher. But when permanence
test and final test scores are compared, it has been determined that there is not a meaningful difference between
final test and permanence test averages of experimental group, but there is a meaningful difference final test
scores and permanence test scores of control group. When averages of control group have been examined, it has
been determined that there is a meaningful decrease in the permanence test. In fact, success level of experimental
group related to the subject three months later is nearly same with the final test. According to the findings taken
from open ended findings (Write everything you know about the living creatures) , whereas correct statement
number which the experimental group students used after the implementation is changing between “12-21”,
it is between “6-14” in control group. According to the data taken from the permanence test, whereas correct
statement number of experimental group students after the implementation is changing between “9-18”, it
changes between “3-12” in control group.
As a result, academic success of the students in the courses which field expert parents entered as volunteer is
not much higher than the success of student groups which course teachers studied with traditional methods. But
it is more permanent. Also in writing, the students in the courses which field expert parents entered as volunteer
can make more correct statements about the subject than the students in the other group.
According to these results, the teachers can benefit from the parents in their expert fields in basic education.
If teachers can benefit from the expertise of parents in their courses, the permanence of attainments in the
programs can increase. If a dietitian parent enters a course as a resource person and gives course about healthy
nutrition, a sportsman enters a course as a resource person and explains the importance of exercise and a financier
enters a course and explains the importance of giving tax, the learnings will become permanent. Because of this
reason, while giving teaching methods and technics in seminar studies and educational faculties the subject of
benefiting from the field expert parents should take place. A research similar to this can be realized by the other
researchers for other courses by spreading to a long period of time.
Key words: Basic Education, Teaching Technics, Teaching Technics in Basic Education, Field Expert, Field
Expert Parent, Participation in the Courses as resource person, Parent participation in the courses as field expert
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1 Arş. Gör., Gaziantep Üniversitesi, deryadeniz@gantep.edu.tr

Özet
Lave ve Wenger’ın (1991) ortaya attığı uygulama topluluğu kavramını, Helleve (2010, s.13), ortak bir katılım
etrafında bir takım görevleri ve ortak bir içeriği paylaşan gruplar olarak tanımlamaktadır. Bilişim çağıyla birlikte,
uygulama toplulukları çevrimiçi yollarla da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Öğretmenler tarafından da
oluşturulan bu topluluklar, çeşitli sosyal ağlarda ihtiyaca göre kurulmaktadır. Bu sosyal ağlardan birisi de en çok
tanınan üç sosyal paylaşım sitesinden biri olan Facebook’tur (Phillips&Young, 2009, s. 26). Rutherford (2010),
araştırmacıların, farklı Facebook gruplarında sayıları on binleri bulan öğretmenin bulunduğu toplulukları
incelemelerini gerekli görmüştür. Bu tür gruplara öğretmenlerin hangi amaçlarla katıldıklarının belirlenmesi;
onların mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi için önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bu araştırmada, ,
katılımın çok olduğu çeşitli branşlara ait öğretmenlerin kurduğu Facebook gruplarının incelemesi amaçlanmıştır.
Araştırmada nitel model altında yer alan bütüncül çoklu durum deseni kullanılacaktır. Bütüncül çoklu
durum deseni, durumlar içindeki ve arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak için araştırmacıya yardımcı olur (Yin,
2003). Bu araştırmada, Facebook’ta kurulan ilkokul ve ortaokul öğretmen gruplarında en az beş bin üyesi olan
grupların yöneticileri ile görüşülecektir. Bu grupların adları; İlkokul İngilizce Öğretmenleri Platformu, İlkokul
ve Ortaokul İngilizce Öğretmenleri Paylaşım Platformu, Sınıf Öğretmenleri Platformu, İlköğretim Matematik
Öğretmenleri, FEN atik, Müzik Öğretmenleri Paylaşım Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri,
Türkiye Sosyal Bilgiler Zümresi, Türkçe Öğretmenleri Evrak ve Bilgi Paylaşımı, Türkçe Öğretmenleri Bilgi
Paylaşımı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri gruplarıdır. Araştırmacı, her grubun üç yöneticisi ile çevrimiçi
görüşmeler yapacaktır. Görüşmelerde grubun ne amaçla kurulduğu, üyelerin genellikle ne tür paylaşımlar yaptığı,
grubun amacına hizmet edip etmediği sorulacaktır. Araştırmacı ayrıca, grupta görüşme sorularına ilişkin gözlem
yapacaktır. Görüşme verileri içerik analizi ile çözümlenecek ve ortaya çıkan kodlar uygun kategori ve temalara
yerleştirilecektir.
Araştırma sonucunda, araştırmacı her grubun kurulma amaçlarını ortaya çıkarmayı ve böylece öğretmenlerin
hangi ihtiyaç doğrultusunda gruplara katıldığı bilgisini elde etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda ayrıca
grupların işlevi arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin ortaya çıkması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Facebook grupları, mesleki gelişim, uygulama toplulukları
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Investigating the Facebook Groups for Teachers in terms of Professional
Development
İslim Derya Deniz 1
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Abstract
Helleve (2010) defined the term “community of practice”, which was first used by Lave and Wenger (1991),
“as groups who share a common engagement, tasks and a shared repertoire” (p.13). Communities of practice
continue to be online communities along with the information age. Teachers also form these communities in
social networking sites in accordance with their needs. One of the three most popular social networking sites is
Facebook (Phillips&Young, 2009, p. 26). Rutherford (2010) asserted that it is required to investigate Facebook
groups for teachers numbering tens of thousands. It is highly important to investigate why teachers participate in
Facebook groups in order to determine the professional needs of teachers. In this study, it is accordingly aimed
to look through different Facebook groups for teachers in which participation is high.
The study will employ multiple holistic case study design, which helps to find out differences within and
between cases (Yin, 2003). In this study, the researcher will make interviews with the admins of groups for primary
and secondary teachers which number at least five thousand. The names of these groups are İlkokul İngilizce
Öğretmenleri Platformu, İlkokul ve Ortaokul İngilizce Öğretmenleri Paylaşım Platformu, Sınıf Öğretmenleri
Platformu, İlköğretim Matematik Öğretmenleri, FEN atik, Müzik Öğretmenleri Paylaşım Grubu, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri, Türkiye Sosyal Bilgiler Zümresi, Türkçe Öğretmenleri Evrak ve Bilgi Paylaşımı,
Türkçe Öğretmenleri Bilgi Paylaşımı and Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri. The researcher will have online
interviews with three admins for each group. In the interviews, the researcher will ask the admins the purpose
of forming the groups, what sort of posts the members share, and whether the group meets the needs of the
goals. The researcher will also observe the groups in line with the interview questions. The interview data will be
analyzed using content analysis, and the codes will be grouped under categories and themes.
As a result of the study, it is aimed to find out the reasons for creating the groups and to reveal the reasons
why teachers participate in these groups. It is also anticipated to find out the similarities and differences between
the groups.
Key words: Facebook groups, professional development, communities of practice
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Fen Lisesi Öğrencilerinin Evrensel Değerlere Yönelik Algıları
Behçet Oral1, Cevdet Epçaçan2, Uğur Epçaçan3
1Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, oralbehcet@dicle.edu.tr
2Yar. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, epcacan@gmail.com
3Öğr. Gör., Siirt Üniversitesi, ugur56@siirt.edu.tr

Özet
Evrensel değerler kavramı ile insanın doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlükler ile belli kriterlere bağlı
olarak yaşamasını sağlayan fikri, ahlaki ve sosyal değer algıları anlaşılmaktadır. Evrensel değerlere örnek
olarak, gerçeğe saygı, hakkaniyet, insana saygı, insan sevgisi, dürüstlük vb davranış ve özellikler gösterilebilir.
Bu araştırmanın amacı Fen Lisesi öğrencilerinin yukarıda kısaca belirtilmiş olan evrensel değerlere yönelik
algılarının bazı değişkenler açısından değişip değişmediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda fen lisesi
öğrencilerinin evrensel değerlere ilişkin algılarında cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyal medya kullanım sıklığı, anne
baba öğrenim düzeyi, anne baba mesleği, ailenin aylık geliri, öğrencinin çalışma tarzı değişkenleri açısından
anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemeyi amaçlayan alt problemlere cevap aranmak istenmiştir.
Araştırmanın amacına uygun olarak betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelinden yararlanılmıştır.
Tarama modelleri, bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, tutum, yetenek vb. özelliklerinin
belirlendiği, büyük çalışma gruplarıyla gerçekleştirilen nesnelerin, toplumların, kurumların, olayların doğasını
ve özelliklerini ortaya koyan çalışmalardır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt ili merkezinde yer alan Türk
Telekom Fen Lisesi öğrencileri oluşturmuştur. Fen lisesinin tüm sınıflarındaki öğrencilere anketi doldurmaya
ilişkin gerekli açıklama ve bilgilendirmeler yapılmış ve kendilerinden eksiksiz doldurmaları istenmiştir. Buna
karşın anketi eksik ve ilgisiz dolduran öğrencilerin kağıtları elendikten sonra kalan 311 öğrenciye ait veriler
analiz için kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından alanyazın taraması yapılarak
40 maddeden oluşan bir veri seti hazırlanmıştır. Bu veri seti 3 tane eğitim bilimci öğretim üyesi ve 2 tane Türk
Dili ve Edebiyatı okutmanı tarafından gerek dil ve anlatım gerekse kapsam ve görünüş geçerliliği açısından
değerlendirilmiş ve eleştirileri doğrultusunda gerekli düzeltmelerden geçirilmiştir. Daha sonra araştırma dışında
tutulan farklı sınıflardan 10 öğrenciyle bilimsel röportaj yapılmıştır. Tüm bu etkinlikler sonucunda ölçme aracının
kapsam ve görünüş geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 22 Paket programıyla betimsel
istatistik, bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Nonparametrik testler kullanılarak analiz edilmiştir.
Verilerin analizi sonucunda fen lisesi öğrencilerinin evrensel değerlere ilişkin algıları, cinsiyet açısından kız
öğrenciler, grupla çalışanlar, 9.ve 10. sınıf öğrencileri, annesi ev hanımı ve memur olan öğrenciler lehine anlamlı
farklılıklar olduğu bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen tüm bulgular ışığında yorum ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Fen lisesi, öğrenci, evrensel değerler,
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Abstract
With the concept of universal values, the perceptions of intellectual, moral and social values that enable
people to live according to the rights and freedoms that are innately possessed and certain criteria are understood.
Behavior and characteristics such as respect for truth, equity, human respect, human love, honesty and so on
can be considered as examples of universal values. The purpose of this research is to determine whether the
perceptions of the students of Science High School regarding universal values briefly mentioned above have
changed in terms of some variables.For this purpose, it is sought to find out sub-problems aiming to determine
whether there is a meaningful difference in the perceptions of the students with respect to universal values in
terms of gender, class level, frequency of social media use, parental education level, parental occupation, family
monthly income and student’s studying style.According to the purpose of the study, thesurvey model of descriptive
research methods was used.The survey models are the studies that reveal the nature and characteristics of the
events, societies, institutions, events, etc. and are performed by large working groups, in which participants’
opinions or interests, skills, attitudes, talents, etc. are identified.The study group is composed of the students of
Türk Telekom Science High School located in the Siirt province center.Students in all classes of Science High
Schoolhave been given necessary explanations and information about filling in the questionnaireand asked to
fill inthemwithout leaving any question unanswered. However, the data for the remaining 311 students was used
for the analysis after theincomplete and inaccurate questionnaires were eliminated.As a research data collection
tool, a data set consisting of 40 items was prepared by the researchers scanning the literature.This data set has
been evaluated by three instructors of educational scientists and two lecturers of Turkish Language and Literature
in terms of not only language and expression but alsocontent and appearance validity and has been revised
in the direction of criticism.Later, a scientific interview was conducted with 10 students from different classes
kept out of research.As a result of all these activities, content and appearance validity of the measurement tool
was tried to be provided.Data of the study were analyzed using descriptive statistics, independent groups t test,
one-way ANOVA and nonparametric tests with SPSS 22 package program.As a result of the analysis, it was
found that there were significant differences in the perception of the universal values of female studentsin terms
of gender, group workers, 9th and 10th grade students and the studentswhose mothers arehousewife and civil
servant among the students of the Science High School.Comments and suggestions were madein the light ofall
the findings obtained.
Key words: Science high school, student, universal values
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Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Yetiştirme Programındaki
Derslere İlişkin Görüşleri
Serkan Keleşoğlu1
1Arş. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi, skelesoglu@ankara.edu.tr

Özet
Sosyal bilgiler, çocukların sosyal bilimlerin disiplinleri ile tanışmaları ve bu disiplinlere ait bilgileri
yapılandırabilmeleri, disiplinlerin gerektirdiği becerileri ve değerleri kazanabilmeleri amacıyla öğretim
programlarında yer verilen bir derstir. Bu dersin okullarda çocuklara yönelik uygulanan öğretim programı ile
dersi veren öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde aldıkları dersler adları açısından karşılaştırıldığında
genel olarak örtüşmektedir. Ancak belirlenen örtüşmenin uygulama boyutuna da yansıyıp yansımadığı bir soru
işaretidir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okullardaki uygulamaları açısından hizmet öncesinde aldıkları
derslere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada;
1.

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler öğretmen yetiştirme programında yer alan derslerin
gerekliliğine ilişkin görüşleri nelerdir?
2. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bazı dersleri daha az gerekli görmelerinin nedenleri nelerdir? sorularına yanıt aranmıştır.
Bu araştırma var olan durumu belirlemeyi amaçladığı için betimsel modeldedir. Araştırma iki aşamalı nitel
bir çalışmadır. Araştırmanın birinci aşamasının çalışma grubunu 80 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır.
Birinci aşamada, öğretmen yetiştirme programındaki derslerin gereklilik düzeylerine ilişkin görüşleri belirlemek
amacıyla bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarından hareketle ikinci aşamaya geçilmiştir. Öğretmenlerin bazı
dersleri daha az gerekli görmelerinin nedenlerini belirlemek için 8 sosyal bilgiler öğretmeni ile yarı yapılandırılmış
görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme soruları görüşme öncesinde bir uzmanla paylaşılmış ve uygunluğuna
ilişkin görüş alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler iki uzman tarafından içerik analizine tabi tutulmuştur.
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çoğu hizmet öncesinde almış oldukları derslerin gerekli olduğunu
düşünmektedir. Öğretmenlerin neredeyse tamamı Tarih ve Coğrafya alan derslerini ve Öğretmenlik Uygulaması
ve Sınıf Yönetimi meslek bilgisi derslerinin kesinlikle gerekli olduğunu düşünmektedir. Dersler sahip oldukları
frekanslar açısından sıralandığında az frekansa sahip %25’lik bölümdeki dersler; Yabancı Dil I ve II, Program
Geliştirme, Türkçe I ve II, Bilgisayar II, Ekonomi, Felsefe, Arkeoloji, Antropoloji, Sanat ve Estetik, Topluma
Hizmet Uygulamaları (THU), Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri (SBYSEİ) ve Türk Eğitim
Sistemi ve Okul Yönetimi (TESOY) dersleridir. Bu derslerin diğer derslere göre daha az tercih edilmesiyle ilgili
olarak öğretmenler; Türkçe derslerinin giriş düzeyinde kaldığını, yabancı dil olarak İngilizce eğitiminin ilkokul
ve lise düzeyinde verildiğini, Arkeoloji ve Antropoloji derslerinde alan bilgisi üzerine odaklanıldığını, Felsefe
derslerinin yüzeysel kaldığını, Ekonomi dersinin istatistik konularında zorlanıldığını, Bilgisayar II dersinin
etkili işlenemediğini, Sanat ve Estetik dersine giren öğretim elemanlarının yeterli olmadığını, THU dersinin
genellikle –mış gibi yapıldığını, SBYSEİ dersinde genellik tek esere odaklanıldığını, TESOY dersinin gerçeklerle
örtüşmediğini ve Program Geliştirme dersinin öğretim programlarının MEB tarafından hazırlanması ve MEB’in
öğretmen görüşlerini zaten önemsemediği için işe yarar olarak görülmediğini belirtmişlerdir.
Sonuç olarak öğretmenler hizmet öncesindeki aldıkları bütün derslerin gerekli olduğunu düşünmektedir.
Ancak bazı genel kültür derslerinin diğer derslere göre daha az gerekli olduğu görüşü dikkat çekmektedir. Bu
görüşlerin nedenleri olarak da genellikle üniversite eğitimindeki eksiklerden ve bazı derslerin meslek yaşamıyla
örtüşmediğinden bahsetmektedirler.
MEB 2017 yılında yeni öğretim programları geliştirmiştir. Bu çalışmaya paralel olarak YÖK tarafından
öğretmen yetiştirme programlarında güncelleme yapılması beklenmektedir. Öğretmen yetiştirme programındaki
derslerin kazanım, öğretim yöntem ve teknikleri, içerik ve değerlendirme açısından da standartlaştırılması
önerilmektedir. Dersin sorumlusu öğretim üyelerinin/elemanlarının özerkliğinin korunarak dersler için belirli
standartları sağlanması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, öğretmen yetiştirme programları, sosyal bilgiler öğretim programı
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Abstract
Social studies is a teaching course in which children are introduced to the disciplines of social sciences and
are taught in curriculum so that they can acquire the skills and values required

by the disciplines. This course is
generally overlapping in terms of the teaching programs applied to children in the schools and the names of the
lessons the teachers gave in their pre-service training. However, it is a question mark that the determined overlap
is reflected in the application dimension. The purpose of this research is to determine the opinions of teachers
about the lessons they have taken before the service in terms of the practices in the schools. In the study;
1.

What are the opinions of the social studies teachers regarding the necessity of the courses in the social
studies teacher training program?
2. What are the reasons why social studies teachers see lessons less important? this answers were searched.
This research is descriptive model as it aims to determine the present situation. The research is a two-stage
qualitative study. The working group of the first phase of the study consists of 80 social studies teachers. In the
first step, a questionnaire was applied to determine the level of necessity of the courses in the teacher training
program. Moving from the results of the questionnaire, the second stage was passed. Semi-structured interviews
with 8 social studies teachers were conducted to determine the reasons for the teachers’ lessons being considered
less necessary. Interview questions were shared with a specialist before the interview and opinions were received
on their suitability. The data from the interviews were subjected to content analysis by two experts.
Social studies teachers often think that the lessons which are in the training program are needed. Almost all
of the teachers think that courses in History and Geography and the courses in Teaching Practice and Classroom
Management are absolutely necessary. Lessons are in 25% of less frequent lessons in terms of frequencies
they have; Foreign Language I and II, Curriculum Development, Turkish I and II, Computer II, Economics,
Philosophy, Archeology, Anthropology, Art and Aesthetics, Collective Service Applications (CSA), Social Studies
Verbal and Written Literature Reviews (SSVWLR) and Turkish Educational System and School Administration
(TESSA). As to the less preference of these courses compared to other courses, It is understood that the lesson
of Turkish language is at the entrance level, the English education as a foreign language is given at primary and
high school level, the archeology and anthropology courses focus knowledge of diciplines, the philosophy lessons
are superficial, that was not enough, CSA course is not effective, SSVWRL course generally focus only one book,
TESSA course does not overlap with real work life and Curriculum Development course is unnecessary because
curriculum is developmented by Ministry of National Education.
As a result, teachers think that all the courses they take before the service are necessary. However, it is
noteworthy that some general cultural courses are less necessary than other courses. The reasons for these views
are often the lack of university education and the fact that some courses do not overlap with their professional life.
In 2017, the Ministry of National Education developed new curricula. In parallel with this study, it is
expected that Council of Higher Education will update the teacher training programs. It is proposed that gains,
teaching methods and techniques, content and evaluation in the course of teacher training programs should be
standardized. By preserve of the autonomy of the teaching staff/members, it has to be provided that standarts for
courses.
Course faculty members responsible / members while maintaining the autonomy of specific standards for
the course is considered to be provided.
Keywords: Social Studies, teacher training program, social studies curriculum
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Öğreme Sürecine “Değer” Katmak: Öğrenme Lideri Olma ve
Currere Üzerine Bir Yorum
Oktay Akbaş1
1 Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, oktayakbas@hotmail.com

Özet
Öğretmenlik mesleğinde kim öğrenmeye devam ediyorsa muhtemelen lider odur. Eğitim liderinin
ahlaki otoritesi onun öğrenci olarak kalabilmesinden gelir. Lider öğrenmenin amacı içeriği anlamlandırmayı
demokratik yöntemler içinde bireysel ve sosyal anlamlandırma ile birleştirmedir. Öğretmenler, lider öğrenenler
olmaya başladıklarında öğretme hakkındaki inançlarında, kişisel gelişim algılarında ve kendilerini anlamalarında
gelişme olduğu belirlenmiştir. Öğrenme liderlerinin kendi öğrenme deneyiminden çıkardığı sonuçları başkaları
ile paylaşması ve aynı öğrenmeyi başkalarının gerçekleştirmesi için çaba sarf etmesi beklenir. Bireyin kendi
öğrenme sürecinin şeffaf bir şekilde aktarması, öğretmenlerin kendi öğrenme ve anlamlandırma yolculuklarına
yoğunlaşmaları, eğitimcilerin kendi anlama sürecinde karmaşık konuşmalara yer vererek anlam yolculuğuna
çıkmaları öğrenme liderliği, öğrenme öncüleri gibi yeni kavramlar üretmiştir. Birey kendi anlamlandırma
sürecine yoğunlaşmasıyla akademik bilgi ile kendi hayat öyküsü arasındaki ilişkiyi fark edebilir, kendi kendini
anlama ve toplumu yeniden yapılandırma konusunda derin anlama ulaşabilir. Ayrıca öğretmenlerin kendi
“currere” anlamlandırma ve öğrenme yolculuklarının lideri olduklarında, aynı zamanda eğitim programlarının
kuramcısı olmaya başlayacakları da ifade edilmektedir.
Pinar tarafından ortaya atılan Currere yöntemi, öğrenme sürecindeki bireyin kendi kendiyle yaptığı karmaşık
konuşmaları ders hedefleriyle ve eğitim programıyla birleştirerek kendi eğitsel eylemlerini ve kendini anlamaya
yoğunlaşma sürecidir. Öğrencilerin kişisel öğrenme ve anlamlandırma yolculuklarını kolaylaştırmayı seçen
eğitimcilerin benzer bir anlayış yolculuğu yapmadan bunu başaramayacaklarını düşündüklerinden derslerinde
ve kitaplarında currere yöntemine daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Araştırmacının kişisel öğrenme ve
anlamlandırma yolculuğu ve bu yolculuğa ilişkin çıkarımlarının yorumlanması bu çalışmanın amacıdır.
Bu çalışmada öğrenme liderliği, 3s (Subject Matter, Self-learning, and Social Learning) ve currere kavramları
literatüre ve araştırmacının öğrenme deneyimindeki çıkarımlarına dayalı olarak açıklanmıştır.
Literatüre dayalı olarak yapılan bu çalışmanın temel bulgusu; öğrenme ve anlamlandırma sürecinin
açıklama, yorumlama, kullanma gibi bilişsel boyutuna ek olarak perspektif içeren bir bakış açısına sahip olma,
empatik davranma ve benlik bilgisine sahip olma gibi değerlerle de ilgili boyutunun olduğudur. Anlamlandırma
konu ile ilgili olduğu kadar, fikir ve olaylara tarihsel ve kişisel boyut ekleme, bireyin kendi önyargıları ve bakış
açılarının farkında varması ve tüm çevreye yönelik olarak –demokratik ilkeleri de içine alan- empatik bir
bakış açısı geliştirmekle ilgili olduğu görülmektedir. Bu çalışmada araştırmacı kişisel bir öğrenme deneyimi
geçirmiş, bu deneyim hakkında notlar tutmuş, öğrenmeye ilişkin inançları, kaygıları, zorluklar ve düşüncelerini
yorumlamıştır. Elde edilen bulgular öğrenme sürecinin duygu ve değerlerden, öğretim ve hayat felsefesinden
bağımsız olmadığı özellikle de duyguların öğrenme sürecine etkisinin fazla olduğu şeklindedir. Ek olarak
öğrenme ve anlamlandırma sürecinde içeriği anlamlandırmanın tek başına yeterli olmadığı sosyal ve bireysel
anlamlandırmanın da işe katılması gerektiği yönünde sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yaşantısal öğrenme, öğrenme liderliği ve currere
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Addıng Value to The Learning Process: A Conversation About Lead Learnerıng
and Currere
Oktay Akbaş1
1 Associate Professor, Kırıkkale University, oktayakbas@hotmail.com

Abstract
I have always wanted to focus on my learning experiences and attempted different forms of learning. Last
year, for instance, I tried to learn juggling. Learning process of juggling proved me one thing: “Learning is
difficult”. I came to a conclusion. It was easy to talk about learning, but is difficult to define or achieve it. I believe
that learning is most important power in the world. If one can learn, he can lead. Especially, one is learner and
thereby a leader. The moral authority of the educational leader comes first and foremost from being a learner .The
purpose of lead learning invite the collegial study and practice of teaching for subject understanding embedded
in democratic self and social understanding, abbreviated as 3S pedagogy. Lead learners engaged in the ongoing
study of the 3S implications of their own practice.
Teaching is a feeling profession. We can say that learning is a feeling work. Beliefs, feelings and images are
important in learning process. Learning involves changing. In process of learning every new bit of knowledge, skill
and feeling changes one’s mind and body. Change is difficult. When we are facing a mathematical problem our
muscles tensed up, our blood pressure rose and our heart rate increased. Dewey states “we simply do something,
and when it fails, we do something else and keep on trying till we hit upon something which works. Learners
need to embrace their failures and view them as a sign of progress .
If learning is difficult and stressful, caring pedagogical artistry, democratic humanism in education, teaching
involves bestowing value on others concepts can help us students and teachers.
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Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik STEM Öğretim Programı Geliştirme Çalışması
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Özet
STEM dört farklı disiplini (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) bütüncül olarak kullanan, günümüz
21. yüzyıl becerilerine hitap eden bir disiplinler arası öğretim yaklaşımıdır. Bu çalışma, ortaokul Fen Bilimleri
öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlarının karşılanması
için hazırlanan hizmet içi eğitim programının uygulanmasını içermektedir. Muğla il merkezindeki devlet
okullarında çalışmakta olan 12 Fen Bilimleri öğretmeni ile yürütülen bu araştırmada, durum çalışması nitel
araştırma deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, ihtiyaçların belirlenmesi aşamasında dokuz sorudan
oluşan yarı yapılandırılmış ön görüşme soruları ile geliştirilen programın değerlendirilmesi amacıyla altı sorudan
oluşan yarı yapılandırılmış son görüşme soruları kullanılmıştır. Yapılan ön görüşmelerde, yedi öğretmen 2017 Fen
Bilimleri Öğretim Programını incelemediğini, 10 öğretmen daha önce STEM eğitimi almadığını, sekiz öğretmen
Fizik konularının STEM’e daha uygun olduğunu, bir öğretmen sınıfında daha önce elektrikli süpürge yapmaya
yönelik bir STEM etkinliği uyguladığını ifade etmiştir. Yapılan ön görüşmelerde, öğretmenlerin birçoğunun daha
önce STEM yaklaşımına dair bir eğitim almadıkları, bir kısmının bu konuda hiçbir bilgisi bulunmadığı ortaya
çıkmış ve bu konuda ihtiyaçlar belirlenmiştir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda iki günlük (8 ders saatlik) hizmet içi
eğitim programı hazırlanıp Fen Bilimleri öğretmenlerine uygulanmıştır. Eğitimin birinci gününde, “STEM nedir
?”, “STEM öğretim programının amacı”, “STEM öğretmeninde olması gereken özellikler nelerdir?”, “Dünyada/
Türkiye’de STEM ile ilgili neler yapılıyor?”, “Türkiye’de STEM adına yapılan hatalar” konularına değinilmiş
ve araştırmacılar tarafından daha önce öğrencilere uygulanmış olan STEM etkinlik örnekleri sunulmuştur.
Eğitimin ikinci gününde, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Trambolin Yapalım” ile “Çöpleri Sıkıştıran Araba
Yapalım” etkinlikleri uygulanmış ve öğretmenlerden STEM etkinliği tasarlamaları istenmiştir. Etkinliklerin
uygulanma süreci; öğretmenlerin ikili gruplara ayrılması, etkinlik çalışma yapraklarının dağıtılması, tasarım
yapılması, tasarımın uygulanması ve sunum yapılması şeklinde gerçekleşmiştir. Etkinlik çalışma yaprakları “Ne
Yapalım?”, “Nasıl Yapalım?”, “Tasarım Çizimimiz”, “Tasarım Uygulamamız” ve “Tasarımımızı Değerlendirelim”
bölümlerini içermektedir. Öğretmenlerin, Fen Bilimleri Öğretim Programında yer alan konu-kazanımlarla ilgili
etkinlik tasarlamaları ve bu etkinlikleri sunmaları da istenmiştir. Hizmet içi eğitim sonrası, altı Fen Bilimleri
öğretmeniyle ses kaydı alınarak yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler yazıya dökülerek içerik
analizi gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin, yapılan STEM uygulamalarına yönelik olumlu görüşler belirttikleri
görülmüştür. Görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin yapılan uygulamaları yararlı buldukları; böyle uygulamaların
öğrencilerin yaratıcılığını geliştireceğini ifade ettikleri ve işbirliği içerisinde olunmasını sağladığını söyledikleri
görülmüştür. Etkinliklerin olumsuz yönü olarak ise öğretmenler, uygulamada süre sıkıntısının yaşanabileceğini
ifade etmişlerdir. Daha fazla sayıda, farklı branşta ve bölgelerde öğretmene STEM yaklaşımıyla ilgili hizmet içi
eğitim verilmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: STEM, program geliştirme, fen bilimleri
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Abstract
STEM is an interdisciplinary teaching approach to today’s skills using four different disciplines (Science,
Technology, Engineering, Math) as integrated. This study applies the identification of training demands of
teacher working at middle school for the STEM approach and the implementation of the in-service training
program designed to supply these necessities. This research conducted with twelve science teachers working at
public school in Mugla province has used qualitative research design. As a data collection tool, semi-structured
pre-interview questions consisting of nine questions were used in the process of determination of demands
and semi-structured final-interview questions consisting of six questions were used to evaluate the designed
program. At early negotiation, it is clearly stated that seven teachers did not survey 2017 Science curriculum, ten
teachers had never studied STEM before, physics subjects were more suited to STEM according to eight teachers,
a teacher applied a STEM activity to produce electric vacuum cleaner. At the preliminary interview, it has been
revealed that many of the teachers have received no training about STEM approach before, some of them have no
knowledge on this subject and demands have been determined in this regard. Two days (eight lesson hours) inservice training program was prepared in accordance with these demands and it was applied to science teachers.
In the first day, “What is STEM ?”, “The aim of the STEM teaching program”, “What features should STEM
teacher have ?”, “What has been happening about STEM in the world /Turkiye?”, “The faults has been made
on STEM in Turkiye” were the topics addressed and the examples of STEM activities applied by researchers
to the students before were presented. In the second day, the activities, “let’s make the trampolines” and “let’s
make car compressing the garbage”, developed by the researchers were applied and teachers were kindly asked
to design STEM activities. The implementation process of the event was verified as the dividing of the teachers
into the two groups, the distribution of the activity worksheet, the designing, the application of the design and
the presentation. The activity worksheets include the parts on “What we do?”, “How we do?”, “Design drawing”,
“Design practice” and “Evaluating the design”. It is also asked teachers to design activities related to subject
acquisition in Science Curricula and to present these activities. After the in-service training, semi-structured
interviews were carried out with six science teachers via taken voice record, content analysis was done with the
help of these interviews. It was seen that teachers expressed favorable opinions about the STEM activities. As
a result of the interviews, it was clear that the teachers found the applications useful, they expressed that such
practices would improve the creativity of the students and it was necessary to collaborate. As a negative aspect
of the activities, the teachers state that they may experience lack of time in practice. It may be recommended to
provide more in-service training to teachers in different branches from various regions about STEM approach.
Keywords: STEM, curriculum development, physical sciences
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Abstract
Digitalization and information communications technology (ICT) are prevalent topics envisioned to guide
the future of education. Innovation in education to equip individuals with appropriate skills and foster lifelong learning is imperative to keep up with changes and improve the quality of learning. To this end, various
new delivery modes such as e-learning, flipped learning, Massive Open Online Courses (MOOC) and blended
learning have been introduced as parallel with advances in technology. Among them, the literature shows us that
there is an increase in blended learning implementations at faculties of education (n = 74) in Turkey whereas preservice and in-service teachers’ poor ICT competencies have been identified as one of the areas where they are in
need of professional development. This systematic review aims to assist through a research synthesis of blended
learning implementations at teacher education programs in Turkey by investigating its impact on academic
achievement and learners’ attitudes.
To shed light on our research questions, the systematic review process was employed to reveal the difference
between real and assumed knowledge by compiling all empirical evidence congruent with our pre-specified
eligibility criteria. A systematic search of major databases - ERIC, Web of Science, Science Direct, ULAKBIM
(the Turkish Academic Network and Information Centre), DergiPark (JournalPark) and CoHE Thesis Centre
(the Council of Higher Education in Turkey) - was carried out in order to identify Master and Doctorate theses,
and peer-reviewed English and Turkish language articles related to blended learning. In identification process,
studies pertinent to blended learning (n = 7448) were explored in the aforementioned databases. In total, 44
articles and 19 theses about pre-service teacher education in a blended learning environment were classified
upon screening processes. Among them, eight articles and six theses complying with all pre-determined criteria
eventually included within the scope of this review.
The majority of the studies assessing the effect of blended learning in this review showed that it has a
significant impact on academic achievement compared to face-to-face instruction or online learning. It should be
noted that students favoured face-to-face instruction part of the blended learning environment as much as online
learning platforms. Contrary to the overall positive effect of blended learning on achievement, studies included
in the review showed a heterogeneity in the effect of blended learning on students’ attitudes and motivation
towards courses. Whereas some studies reported that learners were motivated and had positive attitudes towards
blended learning, other studies failed to support that claim by revealing negative attitudes or no difference
between blended learning and conventional instruction.
Regarding these results and the significance of ICT integration, pre-service teacher education curricula
are suggested to be reconstructed by infusing ICT into entire program, incorporating technology-based
methodologies in students’ respective fields and providing hands-on experience rather than delivering isolated
ICT courses so that these implementations may also serve for prospective teachers as catalysts to integrate the
use of ICT in their own teaching.
Keywords: blended learning, pre-service teacher education, systematic review
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Özet
Kadın ve erkeklerin eşit toplumsal değere sahip olup; kaynaklara, fırsatlara ve sorumluluklara eşit şekilde
erişimleri anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında; öğretmenler önemli bir etkiye sahiplerdir.
Öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bilgi ve farkındalık kazandırmak amacıyla uygulanan TCEEP’nin
değerlendirilmesi, programın eksik ve güçlü yönlerinin belirlenmesinde ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu
etkiyi görmede önemli olacaktır. Bu araştırmada, öğretmen adaylarına uygulanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Eğitim Programı [TCEEP]’nı, Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeli ve öğretmen adaylarının görüşleri
doğrultusunda değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:
1.

Deney grubu öğretmen adaylarının erişi testinden aldıkları öntest-sontest puanları arasında anlamlı
bir fark var mıdır?
2. Kontrol grubu öğretmen adaylarının erişi testinden aldıkları öntest-sontest puanları arasında anlamlı
bir fark var mıdır?
3. Deney ve kontrol grubu öğretmen adaylarının erişi testinden aldıkları sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
4. Deney grubu öğretmen adaylarının kazanımlara yönelik başarı düzeyleri nelerdir?
5. Deney grubu öğretmen adaylarının programın etkililiğine ilişkin görüşleri nelerdir?
Araştırma’da karma yöntem kullanılmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programının etkililiğini
değerlendirmek amacıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı Erişi Testi” ve “Program Değerlendirme
Formu” hazırlanmıştır. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı Erişi Testi” öntest ve sontest olarak deney ve
kontrol gruplarına uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubunu Eğitim Fakültesinde eğitim gören 32 öğretmen adayı
oluşturmuştur. “Program Değerlendirme Formu”na yönelik görüşler ise deney grubunda yer alan 16 öğretmen
adayından alınmıştır. “Erişi Testi”nin analizinde, “ilişkili örneklerler için t-testi”, “bağımsız örneklemler için
t-testi”, ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde; “Program Değerlendirme Formu”nun analizinde ise, frekans,
yüzde ve betimsel analiz kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda; TCEEP uygulanan deney grubunun öntest ve sontest puanları arasında sontest
lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının öntest ve sontest
puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında
deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programının;
öğretmen adaylarının Erişi Testine yönelik başarı puanlarını arttırmada ve deney grubu katılımcıları arasındaki
başarı puanı farkını azaltmada, kazanımların tamamında ortalamanın üstünde başarı puanına ulaşılmasında
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. TCEEP, öğretmen adayları tarafından, güncel, ilgi çekici, günlük yaşamda
karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme yeteneğini destekleyici bulunmuştur. Ayrıca; TCEEP’nin, toplumsal
cinsiyetle ilgili konulara ilgi uyandırmada, düşünceleri rahatlıkla ifade etmede, empati kurmada, öğrenenlerin,
öğrenme sürecine katılmasında ve aralarında etkileşim kurulmasında, kadının ikincil konumumun, toplumsal
cinsiyet rollerinin ve toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının sorgulanmasında, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin
farkına varılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kendi yaşamlarından başlayan bir mücadele isteği
uyandırmada etkili olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma sonuçları doğrultusunda, Eğitim Fakültelerinde, öğretmen adaylarının, toplumsal cinsiyet
eşitliğine yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerini geliştirmek için etkileşimli öğretim yöntemleriyle hazırlanmış
bir eğitim programının uygulanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı sürekli kılmak ve
geliştirmek için belli aralıklarla bu konularda sosyal etkinliklerin düzenlenmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, program değerlendirme, öğretmen adayları, Hedefe Dayalı Program
Değerlendirme Modeli, toplumsal cinsiyet eğitimi.
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Abstract
Teachers have an important influence in ensuring gender equality, which means that men and women have
equal social value and access to resources, opportunities and responsibilities on an equal footing. The evaluation
of Gender Equality Curriculum [GEC], which is applied to teachers in order to gain knowledge and awareness
about gender equality, will be important in determining the weaknesses and strengths of the program and the
effect it has on teachers. In this study, it is aimed to evaluate the Gender Equality Curriculum (GEC), which
is applied to prospective teachers, in the direction of the Objective Based Curriculum Evaluation Model and
prospective teachers’ opinions. For this purpose, answers to the following questions were sought:
1.

Is there a meaningful difference between the pretest-posttest scores of the experimental group prospective teachers from the achievement test?
2. Is there a meaningful difference between the pretest-posttest scores of the control group prospective
teachers from the achievement test?
3. Is there a meaningful difference between the posttest scores of the prospective teachers in the experiment and control group from the achievement test?
4. What are the success levels of the prospective teachers for the achievements in the experimental group?
5. What are the opinions of the experimental group prospective teachers on the effectiveness of the curriculum?
Mix method was used in the research. “Gender Equality Curriculum Achievement Test” and “Curriculum
Evaluation Form” were prepared to evaluate the effectiveness of the Gender Equality Curriculum. The experiment
and control group constituted 32 prospective teachers trained in the Faculty of Education. Opinions for the
“Curriculum Evaluation Form” were taken from the 16 prospective teachers in the experimental group. In the
analysis of “Achievement Test”, “paired-samples t-test”, “independent-samples t-test”, mean, standard deviation,
frequency, and percentage; in the analysis of “Curriculum Evaluation Form”, frequency, percentage and descriptive
analysis were used.
As a result of the study, it was determined that there was a significant difference between pretest and posttest
scores of GEC experimental group in favor of posttest. It was seen that there wasn’t significant difference between
pretest and posttest scores of control group. It was determined that there was a significant difference between the
posttest scores of the experimental and control groups in favor of the experimental group. It was concluded that
Gender Equality Curriculum was effective in increasing the achievement scores for the Achievement Test, reducing
the achievement score gap between the participants of the experimental group and achieving the achievement
score above the average of all achievements. GEC has been found supportive by prospective teachers with its
ability to produce solutions to current, interesting, and daily life problems. Also, it has been determined that
GEC is effective in arousing interest in gender topics, expressing the ideas freely, showing empathy, involvement
of the learners in the learning process and interacting with each other, in questioning the subsidiary position of
women, gender roles and gender stereotypes, realizing gender inequality and stimulating a struggle for gender
equality starting from their own lives.
In the light of the research results, prospective teachers may be advised to organize social events on a regular
basis in order to maintain and improve the awareness of gender equality and implement a curriculum prepared by
interactive teaching methods in order to improve the level of knowledge and awareness towards gender equality
in Education Faculties.
Keywords: Gender, curriculum evaluation, prospective teachers, Objective Based Curriculum Evaluation
Model, gender education.
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Özet
Giriş: Bu çalışma, İyi Hekimlik Uygulamaları dersini destekleyen e-portfolyo (gelişim dosyası) uygulamasının,
öğretim kurumunca öğrenme çıktılarını değerlendirmede nasıl kullandığını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye
odaklanmaktadır.
Problem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi öğrencilerine “İyi Hekimlik Uygulamaları”
adında bir program uygulamaktadır. Program iletişim becerileri temelinde, klinik beceriler – fiziki muayene
eğitimi, etik, profesyonelizm, tıpta insan bilimleri, kanıta dayalı tıp, klinik ziyaret gibi ilişkili başlıkları içerecek
şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin iyi bir hekim olarak hastalarına yetkin biçimde bakım sunar ve
iletişim kurarken gereksinim duyacağı tutum ve becerileri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program
tıbbi müfredatta ilk üç yıl boyunca dikey olarak yürütülmektedir. Öğrenciler küçük gruplara bölünmektedir.
Öğrenciler her yıl haftada bir gün üçer saat üzerinden ondört oturuma katılmaktadır. Program başlangıçta birkaç
yıl e- portfolyo desteği olmaksızın yürütülmüştür. Program değerlendirme çalışmaları sırasında grup eğiticileri
ve program yöneticileri ile yapılan görüşmelerde zaman kısıtlılığı, veri toplama ve yönetiminde problemler,
yönetsel güçlükler, öğrencinin ilgisi ve katılımında düşüklük, yetersiz değerlendirme ve memnuniyetsizlik gibi
yakınmalar dile getirdikleri saptanmıştır.
Yöntem: Eksiklikler doğrultusunda bir öğrenme yönetim sistemi üzerinde bir e-portfolyo çözümü
geliştirilmiş; online kaynaklar, etkinlikler ve değerlendirme stratejileri kullanarak yüzyüze dersleri kolaylaştırmak
ve desteklemek yoluna gidilmiştir. ADDIE tasarım modeli rehber alınarak ders içeriği geliştirilmiş, ders amaçları
ile ölçme-değerlendirme uyumluluğu sağlanmıştır. Öğrenci ve akademik personel için rehberler hazırlanmıştır.
Ders değerlendirme stratejileri yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli olanlar geliştirilmiştir.
Bulgular ve sonuç: E-portfolyo uygulaması gelişimsel ve yansıtıcı niteliktedir. Öğrenci becerilerinin gelişimi
ve ilerlemesini belirli bir periyot boyunca göstermektedir. Öz değerlendirme, yansıtma ve geribildirim unsurlarını
barındırmaktadır. Uygulamanın bir başka yönü ise değerlendirme boyutudur. Uygulama öğrencinin yetkinliğini
rubrik, ödev, test gibi unsurların kullanımına izin veren ölçme ve değerlendirme fonksiyonuna sahiptir. Bu
çalışmada paydaşların görüşler ve önerilerine ve ön sonuçlara yer verilecektir.
Öneriler: Gelecek dönemde gelişim gereksinimi olarak öğrenci videolarının detaylı analizi, sanal hasta
kullanarak vaka çeşitliliğinin artırılması, öğrenci ilgisi ve katılımını artırmak için oyun temelli öğrenme ve sosyal
medya kullanımı, gelişimine kanıt olacak showcase özelliği sayılabilir.
Anahtar kelimeler: E-portfolyo, harmanlanmış öğrenme, öğrenme önetim sistemi
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The Evaluation of an E-Portfolio Application Used for the Blended Course of Good
Medical Practice.
Arif Arif Onan1
1Lecturer - PhD, Hacettepe University, aonan@hacettepe.edu.tr

Abstract
Introduction: This study is focused on a detailed evaluation of an e-portfolio-supported Good Medical
Practice course, in order to gain a deeper understanding of how faculty use e-portfolios to evaluate learning
outcomes.
Problem: Hacettepe University Faculty of Medicine conducts a program for undergraduate students, titled
as “The Good Medical Practice”. The program is designed on the communication skills training base, is supported
by related topics of clinical skills-physical examination training, ethics, professionalism, medical humanities,
evidence-based medicine and clinical visits. The goal of this program is to make the students achieve the skills
and attitudes needed by a good physician who is competent in caring for and communicating with patients. The
program is a vertical program through the first three years of the medical curriculum. The students are divided
into small groups. They have 14 sessions in each year (3hrs/session). Program had run a few years without of
e-portfolio support. Program evaluation studies obtained insight from faculty members and determined some
deficiencies that were time constraints, data collection and management problems, administrative difficulties,
lack of student engagement and participation, and poor assessment and dissatisfaction.
Method: Regarding deficiencies, an e-portfolio solution on a learning management system (LMS) was
developed to facilitate and to supplement face-to-face courses with online resources, activities, and assessment
strategies. Guiding ADDIE models, course content developed, clinical skill videos produced and modified,
assessment and evaluation tools were designed; course objectives were aligned with assessments. Guidelines were
created for students and faculty. Strategies for course evaluation and redesign were developed.
Findings and results: The first characteristic of e-portfolio application is developmental and reflective. It
demonstrates the advancement and development of student skills over a period of time. It contains self-assessment
and reflection/feedback elements. The other one is evaluative. It has assessment and evaluation functionality for
student competency with using rubrics, essays, tests etc. Preliminary results, opinion, and recommendation of
stakeholders will be shared in the paper/study.
Recommendations: Further development needs are determined that are detailed student video watching
analysis, showcase functionality, case diversity using virtual patient application, game-based learning and social
media connectivity for student engagement.
Keywords: E-portfolio, blended-learning, learning management system
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Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğrenci Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi*
Taha Yazar1, Eyyup Akıl2
1Yrd.Doç.Dr., Dicle Üniversitesi, tahayazar2011@gmail.com
2Okutman, Gaziantep Üniversitesi, e-akil@hotmail.com

Özet
2011 yılında yayımlanan Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı ile İngilizce eğitiminde lise
seviyesinde etkili bir İngilizce öğretimi sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni program
kullanılmaya başlanmıştır. Ortaöğretim Kurumları İngilizce Dersi Öğretim Programı ülkemizde yabancı dil
öğretiminin niteliğini artırmak, öğrencilerin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanarak kendi ihtiyaçlarını
karşılamalarını, teknolojiyi kullanabilmelerini, öğrenmeyi öğrenerek sürekli olarak ilerlemelerini ve düşünme
becerilerini kullanarak problem çözebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim programlarının
uygulamadaki etkililiğini belirlemek için bilimsel ölçütlerle değerlendirilmeleri gerekmektedir. Alan yazında
yer alan eğitimde program değerlendirme modellerinden biri de Stufflebeam’ın CIPP( bağlam, girdi, süreç ve
ürün) modeline göre yapılan değerlendirmedir. Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
İngilizce dersi öğretim programının Sufflebeam’in (CIPP) modeline göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda, öğrencilerin süreç ve ürün boyutu hakkındaki görüşlerinin cinsiyet, lise türü, devam edilen
sınıf ve başarılarına göre bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır.
Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen süreç (29 madde) ve ürün (21 madde) boyutlarına ait
anket formları kullanılmıştır. Uygulamada 9. 10. ve 11. sınıflarda öğrenim gören toplam 1567 öğrencinin verileri
kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Veriler 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Mayıs ve Haziran aylarında
toplanmıştır. Uygulama, Gaziantep ve Kilis il merkezlerinde bulunan MEB’e bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu
liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve İmam Hatip liselerinde gerçekleştirilmiştir. Veri
toplanan grupların normal dağılıma sahip olup olmadıklarını anlamak için grupların çarpıklık (Skewness) ve
basıklık (Kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Bu çerçevede elde edilen sonuçlara göre parametrik (t-test, ANOVA)
ya da non-parametrik (Brown-Frosythe) testler uygulanmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, İngilizce dersi öğretim programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesinde
süreç ve ürün boyutlarının değerlendirmesinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Öğrenciler
hem süreç boyutunu hem de ürün boyutunu değerlendirirken görüşlerinde, okul türü (Mesleki ve Teknik Anadolu
liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve İmam Hatip liseleri), öğrenim gördükleri sınıf
seviyesi (9. 10. ve 11. sınıflar) ve başarı durumları (Başarısız, Düşük Başarılı, Orta Başarılı, İyi Başarılı, Çok
Başarılı) açısından ise, anlamlı farklılık bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: İngilizce dersi öğretim programı, program değerlendirme, CIPP
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Evaluating the English Curriculum at High Schools According to Students’ Views*
Taha Yazar1, Eyyup Akıl2
1Assistant prof., Dicle University, tahayazar2011@gmail.com
2Insructor, Gaziantep University, e-akil@hotmail.com

Abstract
In 2011, to provide effective English language teaching, a new English curriculum for high schools was
started to be used by Ministry of Education. High schools English language teaching curriculum was prepared
in order to increase the quality of language teaching, to help students use language as means of communication
and supply their needs, to help them use technology, to help them teach how to learn and develop themselves
gradually, and to help them use thinking skills and solve problems. To determine the effectiveness of curriculums,
they should be evaluated according to scientific standards. One of the curriculum evaluation models in literature
is CIPP (Context, Input, Process, and Product) Model by Stufflebeam. In this research, it was aimed to evaluate
the English curriculum at high schools used by Ministry of Education according to CIPP Model. To achieve this
goal, it was examined if there is any difference in students’ views according to their sex, school, level, and success.
In this research, questionnaires about Process (29 items) and Product (21 items) developed by the researchers
was applied. 1567 students studying at 9th, 10th, and 11th levels participated in the research. The data was collect in
May and June, 2014-2015 educational year. Also, it was applied at Vocational and technical training high schools,
Science high schools, Social science high schools, Anatolian high schools and, Religious vocational schools which
are connected to Ministry of Education, in Gaziantep and Kilis. For normal distribution, skewness and kurtosis
values were examined. In this respect, parametric (t-test, ANOVA) and non-parametric (Brown-Frosythe) test
were used.
According to the results, evaluating the English curriculum at high schools according to students’ views,
there is no significant difference between students, both in process and product, according to their sex. However,
while evaluating the process and product dimensions, there is significant difference between students according
to their school (Vocational and technical training high schools, Science high schools, Social science high schools,
Anatolian high schools and, Religious vocational schools), according to their levels (9th, 10th, and 11th), and
according to their success (unsuccessful, low successful, middle successful, successful, and high successful).
Keywords: English Language Curriculum, Curriculum Evaluation, CIPP
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21. Yüzyıl Sınıf Öğretmenleri için Temel Niteliklerin Belirlenmesi ve Sınıf
Öğretmenliği Lisans Programının Bu Nitelikleri Geliştirmesi Açısından Etkililiği
Sibel Akın1
1Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, siakin@metu.edu.tr

Özet
Bu araştırmanın birinci amacı öğretmen eğitimcilerinin, sınıf öğretmen adaylarının, sınıf öğretmenlerinin,
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinin bakış açılarına dayalı olarak 21.
yüzyıl sınıf öğretmenlerinde bulunması beklenen temel nitelikleri belirlemektir. Araştırmanın ikinci amacı ise
sınıf öğretmenliği lisans programının ilk aşamada belirlenen temel nitelikleri ne düzeyde geliştirdiğini sınıf
öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak ortaya çıkarmaktır.
Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın birinci
aşamasının katılımcılarını amaçlı örnekleme stratejilerinden ölçüt örnekleme, maksimum çeşitlilik örneklemesi
ve kartopu örnekleme ile seçilen 58 öğretmen eğitimcisi, 29 sınıf öğretmen adayı, 28 sınıf öğretmeni, 4 MEB
yetkilisi ve 1 YÖK yetkilisi oluşturmaktadır. Araştırmanın ikinci aşamasının katılımcılarını ise ölçüt örnekleme
ve maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilmiş olan 22 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın her iki
aşamasında da veriler yarı yapılandırılmış ve derinlik odaklı görüşmeler yoluyla toplanmış olup ikinci aşamada
ayrıca sınıf öğretmenliği lisans programı doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi NVivo 10
nitel veri analizi programı yardımıyla ve içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın ilk aşamasından elde edilen sonuçlar sınıf öğretmenlerinin (1) kişilik özellikleri, (2) nitelik
alanları ve (3) özellikle 21. yüzyılda vurgulanan nitelik alanları açısından belirli özelliklere sahip olmaları
gerektiğini göstermiştir. Araştırmanın ikinci aşamasından elde edilen sonuçlar ise sınıf öğretmenliği lisans
programının birinci aşamada bulunan çeşitli öğretmen niteliklerini az yeterli, kısmen yeterli veya oldukça
yeterli düzeyde geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, programın ele alınan becerileri geliştirmesinde
(1) program ve dersler, (2) ders dışı etkinlikler, (3) öğretim elemanları, (4) fakültelerin fiziksel altyapısı ve (5)
paydaşlar olmak üzere çeşitli kaynakların etkili olduğu görülmüştür.
Araştırmadan elde edilen sonuçların, nitelikli sınıf öğretmeni yetiştirme politikalarına öğretmenlerin “ne tür”
bilgi, beceri ve tutumlar ile ve “nasıl” yetiştirilmesi gerektiğini ortaya koyması açısından katkıda bulunabileceği
düşünülmektedir. Araştırmanın birinci aşamasında belirlenen öğretmen nitelikleri, toplumların 21. yüzyılda
değişmekte olan ihtiyaçları doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin muhtemel ihtiyaçlarını yansıtmaları açısından
oldukça önemlidir. Ayrıca belirlenen temel niteliklerin sınıf öğretmeni seçme, yetiştirme, değerlendirme ve
atama politikalarına bir temel sağlama açısından gelecekteki politikalara da yön verebileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın ikinci aşamasında sınıf öğretmenliği lisans programının ilk aşamada belirlenen temel nitelikleri ne
düzeyde geliştirdiğine ilişkin sonuçların, öncelikle YÖK’teki politika belirleyicilere ve öğretmen eğitimcilerine
programın etkililiği ile ilgili geribildirim sağlaması ve programın sınıf öğretmenlerini çağın gerekliliklerine
yönelik ne düzeyde hazırladığını göstermesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, elde
edilen sonuçların sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı hissettikleri alanlara da ışık tutabileceği ve
politika belirleyiciler ile program geliştirme uzmanlarına hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesinde
temel oluşturabileceği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmeni, öğretmen nitelikleri, sınıf öğretmenliği lisans programı, olgubilim

417

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

Identifying Essential Qualities for Elementary Teachers of the 21st Century and
Effectiveness of Elementary Teacher Education Program for Developing These
Qualities
Sibel Akın1
1Ph.D., Middle East Technical University, siakin@metu.edu.tr

Abstract
The purpose of this study was, first, to investigate the essential qualities for elementary teachers of the 21st
century based on the perceptions of teacher educators, pre-service elementary teachers, in-service elementary
teachers, and authorities of the Ministry of National Education (MoNE) and the Council of Higher Education
(CHE) in Turkey. Drawing on this, the study further aimed to explore the effectiveness of elementary teacher
education program in Turkey for how well it develops those desired essential qualities, as perceived by the
graduates who started their active teaching career as in-service elementary teachers.
The study employed phenomenological research design. Using criterion, maximum variation, and snowball
sampling strategies, the first step of this study included 58 teacher educators, 29 pre-service and 28 in-service
elementary teachers, 4 authorities from the MoNE and 1 authority from the CHE. Based on criterion and
maximum variation sampling strategies, the second step of the study included 22 in-service elementary teachers.
While both steps of the study were based on semi-structured and in-depth interviews, document analysis was
also utilized in the second step of the study for the CHE’s curriculum of elementary teacher education. In both
steps, the data were analyzed through content analysis method with the help of NVivo 10 qualitative data analysis
software.
Overall, the results of the study revealed that elementary teachers were expected to possess certain (1)
personality traits, (2) domains of qualities, and (3) domains of qualities especially in the 21st century. Regarding
the effectiveness of the program, the results portrayed that the program was less adequate, somewhat adequate, or
more adequate for developing different domains of qualities. Furthermore, it was found that the following sources
had an influence on the effectiveness of the program: (1) the curriculum of the elementary teacher education and
the courses, (2) the extracurricular activities, (3) the faculty members, (4) the infrastructure of the faculty, (5)
the stakeholders.
In light of the qualities that are considered to be essential for elementary teachers of the 21st century, this
study does not only reflect the evolving needs of elementary teachers along with the changing needs of the societies
in the 21st century, but it also contributes to the future directions of pre-service elementary teacher education by
providing a ground for the teacher admission, teacher preparation, teacher evaluation, teacher certification, and
teacher appointment policies. Furthermore, by addressing the effectiveness of the elementary teacher education
program for how well it develops the desired essential qualities, the study provides the policymakers in the CHE
and the teacher educators with invaluable feedback about the effectiveness of the program. Besides, it offers
essential insights to curriculum developers on how to improve the program. Lastly, considering the domains
that were somewhat or less adequately developed by the program, the study also has implications of revealing
the potential needs of elementary teachers, which offer insights to the policymakers for developing effective inservice teacher training or induction programs.
Keywords: Elementary teachers, teacher qualities, elementary teacher education program, phenomenology
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Özet
Genel olarak literatürde üç farklı program tasarımı yaklaşımı bulunmaktadır. Konu, öğrenci ve sorun merkezli
tasarımlar. Ülkemizde özellikle 2005 yılı sonrası program tasarımı anlayışı konu merkezliden öğrenci merkezli
tasarıma doğru bir değişim göstermiştir. Bu değişimi doğrudan tecrübe eden kişiler şüphesiz öğretmenlerdir. Bu
bağlamda öğretmenlerin program tasarım yaklaşımları tercihlerinin ne olduğu ve bu konu ile ilgili sahip oldukları
düşünceleri incelemek geliştirilen ve uygulanan programların durumu ile ilgili bize önemli veriler sunmaktadır.
Programların uygulayıcısı olan öğretmenlerin hangi program tasarımını benimsedikleri ve bu konuda sahip
oldukları düşüncelerin belirlenmesi araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı
öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımlarının incelenmesidir. Çalışmada karma model çeşitlerinden
açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle nicel veriler toplanmış ve analiz edilmiş, daha sonra
bu nicel verileri daha iyi açıklamak için nitel veriler toplanıp yorumlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında MEB’e balı okullarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan
öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik
örneklemesine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda, farklı cinsiyet gruplarından, farklı eğitim kademelerinden ve
farklı bölgelerden öğretmenlerin örneklemde yer almasına dikkat edilmiştir. Nicel verilerin elde edilmesi amacıyla
“Öğretmenlerin Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği” kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde
betimsel analizler, normallik ve homojenlik testleri, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Nitel verilerin toplanması amacıyla katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir ve görüşmelerin analizi için
betimsel analiz yapılmıştır. Nicel verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin eğitim programı
tasarım tercihlerinin daha çok öğrenci ve sorun merkezli olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin program tasarım
tercihlerinin cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem ve okul kademesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin program tasarım tercihleri görev yaptıkları okulun
bulunduğu bölge değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Nitel verilerin analizinden elde edilen bulgulara
göre öğretmenler eğitim programı tasarımı konusunda ülkemizde bazı problemler yaşandığını ve bu durumun da
eğitim sistemini olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenler kâğıt üzerinde öğrenci
merkezli bir eğitimden bahsedilse de uygulamada bunun gerçekleşmediğini belirmişlerdir. Bazı öğretmenler
özellikle son zamanlarda program tasarımında içerik öğesinin daha fazla ön plana çıkarıldığını vurgulamışlardır.
Anahtar kelimeler: Eğitim programı, program tasarımı, tasarım yaklaşımları, öğretmenler.
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Abstract
In general, there are three different curriculum design approaches in the literature. Subject, student and
problem centered designs. In our country, the student-centered design centered on the understanding of
curriculum design, especially after 2005, has shown a correct change. Those who directly experience this change
are, of course, teachers. In this context, examining what teachers’ preferences for curriculum design approaches are
and what they think about them presents important data on the status of developed and applied curriculum. The
teachers who are practitioners of the curriculum adopt determining which curriculum design and the thinking
they have in this regard constitutes the problem of the research. The purpose of this research is to examine the
educational curriculum design approaches of the teachers. Sequential explanatory design was used as a mixed
method strategy. In the study, primarily quantitative data were collected and analyzed, and then qualitative
data were collected and interpreted to better explain this quantitative data. The participants of the research are
the teachers who are working in different regions of Turkey during the 2017-2018 education and training year
in the schools of the MONE. The sample was determined based on the maximum diversity sample from the
non-probability sampling methods. Within this scope, attention has been paid to the inclusion of teachers from
different gender groups, different levels of education and different regions in the sample. “Curriculum Design
Orientations Preference Scale of Teachers” was used to obtain quantitative data. Descriptive analysis, normality
and homogeneity tests, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test were used in the analysis of quantitative data.
Interviews were held with participants in collective qualitative data and a descriptive analysis was conducted
to analyze the interviews. According to the findings obtained from the analysis of quantitative data, it was
determined that the teachers’ curriculum design preferences were mostly student and problem centered. It was
determined that the curriculum design preferences of teachers did not show any significant difference according
to gender, education status, occupational seniority and school grade variables. However, the curriculum design
preferences of the teachers showed a significant difference according to the area of the school where they were
working. According to the findings obtained from the analysis of qualitative data, teachers indicated that there
are some problems in our country regarding the design of the curriculum, which in turn affects the education
system negatively. Teachers, however, pointed out that student-centered education was mentioned on paper, but
this did not happen in practice. Some teachers have recently emphasized the fact that in the curriculum design,
the content item has been put into more emphasis.
Keywords: Curriculum, curriculum design, design approaches, teachers.
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ID: 382
2017 Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Taslak Öğretim Programının 2012
Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programı İle Karşılaştırılarak
Değerlendirilmesi
Gülten Feryal Gündüz1
1Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, gferyal.kucuker@gmail.com

Özet
21.yüzyılda bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan değişim ve gelişmeler sonucunda bilişim teknolojileri
modern toplumlar için vazgeçilmez bir yapıtaşı haline gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de bu nedenle
tüm eğitim basamaklarında bilişim teknolojileri temel kavramlarının ve kullanım becerilerinin öğretilmesine
her geçen gün daha fazla önem vermektedirler. Ülkemizde ise bilgisayar ve internet erişiminin okullara
getirilmesi, öğretmenler için bilişim teknolojilerini kullanmaya yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve
bilişim teknolojilerinin eğitim sistemi ile bütünleştirilmesi çalışmaları 1998 yılından itibaren devam etmektedir.
İlköğretim okullarında da ilk olarak 1998 yılında temel bilgisayar okuryazarlığını kazandırmak amacıyla öğretim
programına seçmeli bilgisayar dersi dahil edilmiştir. Çağın beklentilerine, bilim ve teknolojideki gelişmelere ve
MEB’in eğitim sisteminde yaptığı yenilikler ile değişikliklere bağlı olarak 2005 ve 2012 yıllarında dersin öğretim
programında ve dersin adında değişiklikler yapılmış ve yeni öğretim programları geliştirilmiştir. Son olarak; Milli
Eğitim Bakanlığı 13 Ocak 2017’de Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi taslak öğretim programını yayınlamış ve
değerlendirilmesi için paydaşların görüşlerine sunmuştur. Toplumun her kesiminden kişi, kurum ve kuruluşların
görüş ve önerileri dikkate alınarak programda gerekli düzenlemeler yapılmış; 18 Temmuz 2017 tarihinde de
kamuoyu ile paylaşılmıştır. MEB tarafından onaylanan öğretim programının 2017-2018 eğitim öğretim yılında
kademeli olarak 5.sınıflardan itibaren uygulanması kararı alınmıştır. Eğitim programlarının geliştirilmelerine
paralel olarak değerlendirilme çalışmalarının da yapılması gerekmektedir. Program değerlendirme hazırlanan
bir eğitim programının etkililiğini saptamak amacıyla programın uygulanması sırasında ya da sonrasında
yapılabileceği gibi, programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek üzere program uygulanmadan önce de
yapılabilir.
2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi taslak öğretim programının geliştirilmesine dayanak olan
önemli nedenlerden biri de 2012 öğretim programının güçlü ve zayıf yönlerini tartışarak daha işlevsel ve
uygulanabilir bir öğretim programı oluşturmaktır. Bu araştırmada da 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi
taslak öğretim programının 2012 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programı ile karşılaştırmalı
olarak genel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Değerlendirme yapılırken öğretim programının
bir önceki programa göre değişen yönleri ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırma modeli olarak durum çalışması
kullanılmıştır. Araştırma verileri “doküman incelemesi” ve “görüşme” yöntemiyle elde edilmiş; veri kaynağı
olarak MEB tarafından 2012 yılında uygulamaya konulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5., 6., 7. ve
8.sınıflar) öğretim programı ile 2017 yılında yayımlanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi (1.-4.sınıflar, 5.,
6., 7. ve 8.sınıflar) taslak öğretim programı ile Eskişehir ilinde görev yapmakta olan 20 Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım dersi öğretmeni ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Gerçekleştirilen
görüşmelerde öğretmenlerden yeni taslak öğretim programını 2012 Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim
programı ile karşılaştırarak değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz
kullanılmıştır. Öğretim programları karşılaştırıldığına 2017 Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi taslak öğretim
programının 2012 öğretim programına göre güçlü yönlerinin daha fazla olduğu söylenebilir. Değerler eğitiminin
vurgulanması, kazanımların daha açık, anlaşılır ve detaylı ifade edilmesi, ünite temelli bir yaklaşım ile farklı
eğitim basamaklarındaki ders konularının birbirini tamamlar nitelikte olması ve gereksiz konu tekrarından
kaçınılması, sınıflara göre konuların sadeleştirilmesi, her bir konu için ayrılacak sürenin verilmesi, ulusal
yeterlilikler çerçevesine göre yaşam boyu öğrenme becerileri ile program kazanımlarının ilişkilendirilmesi yeni
programının güçlü yönleri olarak ifade edilebilir. Programın zayıf yönleri öğrenme-öğretme sürecinin nasıl
düzenlenebileceğine ve kazanımlara ilişkin öğretme etkinliklerine yer verilmemesi, benzer şekilde programda
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belirtilmiş olan ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanımına yönelik örnek ölçme araçlarının sunulmamış
olması olarak belirtilebilir. MEB tarafından en kısa sürede hazırlanacağı ifade edilse de öğretim programına
dayalı olarak bir öğretmen kılavuz kitabının ve öğrenci ders kitabının olmaması ise 2012 öğretim programında
da olduğu gibi büyük bir eksikliktir. Değerlendirme sonucunda genel olarak 2017 taslak öğretim programının
2012 öğretim programından daha etkili ve uygulanabilir olduğu söylenebilir. Programın uygulamadaki
etkililiğinin, işlerliğinin, verimliliğinin ve uygulama esnasında karşılaşılabilecek sorunların belirlenebilmesi için
program uygulandıktan sonra da değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bununla birlikte öğretim programının
uygulamada etkili olması için program uygulanmadan önce uygulayıcılara yol gösterici bir öğretmen kılavuz
kitabının ve öğrencilere ders kitabının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, program geliştirme, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi
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Evaluation of 2017 Draft Curriculum of Information Technologies and Software
Course By Comparing with 2012 Curriculum of Information Technologies and
Software Course
Gülten Feryal Gündüz1
1Dr., Ministry of National Education, gferyal.kucuker@gmail.com

Abstract
Due to the changes and advancements observed in the field of science and technology in 21st century,
information technologies have become an indispensable component of modern societies. Therefore, developed
and developing countries have given more and more importance to teaching basic concepts of communication
technologies and the necessary skills to use them and integrated this concept into every step of educational
process accordingly. The installation of computers and internet access in state-run schools, in-service training for
teachers on information technologies as well as the integration of this technology into education system have been
ongoing practices since 1998. In that year, an elective computer course was included in the curriculum of primary
schools to help students acquire computer literacy skills. Depending on the changing expectations of the period,
the advancements in science and technology as well as the revisions made in the education system by Ministry
of Education, the name of the course and the content were changed in 2005 and 2012 respectively and some new
curriculums were developed. Finally, on January 13th 2017, Ministry of Education published the draft curriculum
for the course Information Technologies and Software to receive feedback from other related stakeholders. The
draft program was revised based on the feedback obtained from people, organizations and institutions from
different parts of the society and republished on July 18th 2017. Approved by Ministry of Education, the program
will gradually be a part of the curriculum as of 2017-2018 academic year. It is necessary to carry out evaluation
studies in parallel with the development of curriculums. These evaluation studies can be realized during or after
the application of the curriculum in order to determine the effectiveness of the curriculums as well as their
strengths and weaknesses.
One of the most important reasons that lead to the development of 2017 draft curriculum for Information
Technologies and Software course is to create a more functional and feasible course program based on the
discussions on the strengths and weaknesses of 2012 curriculum. This study aims to make a general comparative
evaluation of 2017 draft and 2012 final curriculum of Information Technologies and Software course. The changes
and revisions made on the previous program are the focus of the study. Case study was used as the research model.
The data for the study were obtained by using “document analysis” and “interview” techniques. The documents
analyzed included 2012 curriculum and 2017 draft curriculum applied by the Ministry of Education for the course
“Information Technologies and Software” (5th, 6th, 7th, 8th grades). The subjects of the study were 20 teachers of the
course “Information Technologies and Software” working in Eskişehir, who were interviewed within the scope of
the study to ask them to compare 2012 final and 2017 draft curriculum of the course “Information Technologies
and Software”. Descriptive analysis was used to analyze the data obtained. The results of the comparison revealed
that 2017 draft curriculum has more strengths than 2012 curriculum. Among the strengths of the new curriculum
are the emphasis on value teaching, more clear, more comprehensible and more detailed expression of the goals,
supplementary nature of course contents at different levels of education process through a unit-based approach,
simplified content, and time allocation for each single topic and associating the curriculum with the outcomes of
lifelong learning skills according to national qualifications framework. The weaknesses of the curriculum can be
listed as follows: lack of teaching activities regarding the goals and how learning - teaching can be organized; and
absence of sample rubrics and assessment tools. The lack of a teacher’s handbook and student’s book, though they
were promised to be prepared by the Ministry as soon as possible, can also be considered another weakness of
the new curriculum. The same weakness was also true for 2012 curriculum. A general evaluation concluded that
2017 draft curriculum was more effective and more feasible than 2012 curriculum. There should be evaluation
studies conducted to determine the effectiveness and productivity of the curriculum as well as some potential
problems that might be faced during application. However, teacher’s handbook to guide teachers and student’s
book should be prepared immediately for an effective application.
Key words: Program evaluation, curriculum development, information technologies and software course.
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ID: 385
Milli Eğitim Şuralarında Eğitim Programları Kararları ve Yansımaları
Sedat Altıntaş1
1Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sedataltintas@mu.edu.tr

Özet
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim politikalarını şekillendiren ve uygulayan en temel kurumdur. Milli
Eğitim Şûraları (MEŞ) ise Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk millî eğitim sistemini geliştirmek,
niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır. MEŞ’da Türkiye’nin
eğitim sorunlarını çözebilecek, Türk eğitim sistemini geliştirecek ve iyileştirecek bir dizi kararlar alınmaktadır.
Ancak, uygulamaya aktarma konusunda gerekli adımlar atılmadığı ya da atılamadığı için, belirlenen çok sayıda
eğitim sorunları çözülememiştir. Daha açıkçası şura kararlarının önemli bölümü, ya hiç uygulanmamış, ya alınan
kararın uygulamaya aktarılması 20-30 yıl gibi gecikmeli olmuş, ya da bir iki yıllık uygulamadan sonra uygulama
terkedilmiş, bazen de alınan kararın tersi yönde uygulamalar olmuştur. MEŞ kararlarında eğitimde program
geliştirme ve değerlendirme alanı ile ilgili birçok kararlar alınmıştır. Bu kararların incelenmesi, kararların
program geliştirme ve değerlendirmenin hangi basamakları ile ilgili olduğunun belirlenmesi ve bu kararların
Türkiye’de yapılan eğitimde program geliştirme ve değerlendirme çalışmalarına nasıl etki ettiğini belirlemek
önemli görülmektedir. Bu bakımdan çalışmanın amacı 1939-2014 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan Milli
Eğitim Şuralarında alınmış eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kararlarını incelemek ve bu kararların
Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim programı çalışmalarına yansımalarını belirlemektir.
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini,
1939-2014 yılları arasında 19 defa yapılmış olan Türk Milli Eğitim Şuraları oluşturmaktadır. Araştırmada,
evrenin tamamına ulaşıldığından örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmada, veri toplama yöntemi
doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan yazılı dokümanlar, 1939-2014 yılları arasında
yapılmış olan Milli Eğitim Şuraları raporlarını kapsamaktadır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel analiz; nitel çözümlemelerdeki verilerin özgün biçimlerine sadık kalınarak,
kişilerin söylediklerinden, yazdıklarından ve dokümanların içeriklerinden doğrudan alıntılar yaparak, betimsel
bir yaklaşımla verilerin sunumudur.
Araştırmada şura kararları incelenmiş bu kararlar içinde eğitimde program geliştirme ve değerlendirme
ile ilgili olan kararlar belirlenmiştir. Alınan bu kararların sonuçlarını belirleyebilmek için Türkiye’de yapılmış
olan program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları incelenmiş ve karşılaştırma yapılmıştır. Genel olarak şura
kararlarının uygulanamadığı ya da uzun yıllar sonra uygulanabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Şura kararları
incelendiğinde alınan kararların çoğunlukla eğitim sistemi için uygun ve gerçekleştirilmesi gerekli olan
adımlar olduğu fakat gerekli önemin verilmediği görülmektedir. Bu nedenle eğitimde program geliştirme ve
değerlendirme çalışmalarında şura kararlarına gerekli önemin verilmesi yararlı olacaktır.
Anahtar kelimeler: Milli eğitim, şura kararları, program geliştirme, program değerlendirme
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Decisions and Reflections of Curriculum in National Education Councils
Sedat Altıntaş1
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Abstract
In Turkey, the Ministry of Education is the most basic institution that shapes and implements education
policies. The National Education Council (NEC) is the highest advisory board of the Ministry. Examines the
issues related to education and training in order to improve and improve the quality of the Turkish national
education system; recommendation takes decisions. A number of decisions are taken to improve and improve
the Turkish education system, which will solve the educational problems of Turkey in the national education
councils. However, it has not been able to solve a lot of identified educational problems because no steps have
been taken or taken to transfer it to practice. More precisely, a significant part of the council decisions were
either not implemented at all, either 20-30 years delayed in transferring the decision to practice, or abandoned
after a two-year application, sometimes in the opposite direction of the decision taken. Many decisions were
taken regarding the field of curriculum development and evaluation in education in the decisions of NEC. It
is important to examine these decisions, to determine which steps are relevant to curriculum development
and evaluation, and how these decisions affect curriculum development and evaluation studies in education
in Turkey. In this respect, the purpose of the study is to examine the curriculum development and evaluation
decisions in the education received in the National Education Councils between 1939-2014 and to determine the
reflection of these decisions on the curriculum studies conducted in Turkey.
In the study, qualitative research patterns were used in case studies. The universe of this research constitutes
the Turkish National Education Councils, which has been held 19 times between 1939 and 2014. The survey did
not go to the way of sampling because the entire universe was reached. In the research, data collection method
was used in document review. The written documents used in the research include the reports of the National
Education Councils, which was made in 1939-2014. The data obtained in the study were analyzed by descriptive
analysis method. Descriptive analysis; Is a presentation of the data by a descriptive approach, by making direct
quotations from what people say, what they write and the contents of the documents, sticking to the original
forms of the data in the qualitative analyzes.
In the study examined the council decision and decisions related to curriculum development and evaluation
in education has been identified in these decisions. In order to determine the outcomes of these decisions, the
curriculum development and evaluation studies carried out in Turkey were examined and compared. In general,
the conclusions reached are that it can not be applied or it can be applied many years later. When the council
decisions are examined, it is seen that the decisions taken are mostly appropriate and necessary steps for the
education system, but the necessary adjectives are not given. For this reason, it would be useful to give the
necessary advice to the councils decisions in the curriculum development and evaluation studies in education.
Key words: National education, Council decisions, curriculum development, curriculum evaluation
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Ebeveynlerin Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi
Başarıları Üzerine Etkisi
Feride Keskin1, Aylin Çam2
1Fen Bilimleri Öğretmeni, Eskiköy Ortaokulu, keskin10134@hotmail.com
2Doçent Doktor, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aylincam@gmail.com

Özet
Öğrencilerin feni anlamasında, uygulamasında ve fen okuryazarı bir birey gibi davranmasında bireysel
yeteneği, okul ortamı, öğretim yöntem ve tekniklerinin önemi kadar ailenin eğitimi ve fene yönelik bakış açısı da
son derece önemlidir. Öğrenci başarısında çeşitli faktörlerin (ders programı ve öğretim yöntemleri vs.) yanı sıra
anne ve babanın derslere yönelik tutum ve davranışlarının da oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın
amacı fen okuryazarlığının “bireylerin en temel düzeyde bazı bilimsel kavramları ve olguları anlayabilmesi,
açıklayabilmesi boyutu ele alınarak ebeveynlerin fen okuryazarlığı ile öğrencilerin Fen Bilimleri dersi başarıları
arasındaki farkı belirlemektir. Çalışmanın problemleri şunlardır: 1.Ebeveynlerin fen okuryazarlığın bir boyutu
olan “bilimsel kavramlar ve olguları anlama ve açıklama” durumları nasıldır? 2. Ebeveynlerin “bilimsel kavramları
ve olguları anlama ve açıklama” durumları ile çocuklarının Fen Bilimleri dersi başarısı arasında bir fark var
mıdır? Çalışmanın örneklemini 8. sınıf öğrencileri (10’u kız, 9’u erkek) ve onların ebeveynleri oluşturmaktadır.
Çalışmada veri toplama araçları olarak ebeveyn fen okuryazarlığı görüşme formları ve öğrencilerin akademik
başarısını belirlemek için de TEOG sınav sonuçları kullanılmıştır. Ebeveyn fen okuryazarlığı görüşme formları
yedi tane açık uçlu soru içermektedir. Soruların ebeveynlerin günlük yaşamlarında en çok karşılaştıkları fen
kavram ve olguları içermesi dikkate alınmıştır. Açık uçlu sorular belirlenirken 2006 yılında yapılan PISA
sınavındaki fen okuryazarlığı ile ilgili 26 tane sorunun incelenerek elenmesi ile üç tane PISA sorusu açık uçlu
soru şekline dönüştürülmüştür. Geri kalan diğer dört soru da uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar
tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formları fen eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesinin
görüşlerine sunulmuştur. Öğrencilerin Fen Bilimleri dersi başarıları ise TEOG sınavından elde ettikleri puanlarla
belirlenmiştir. Birinci problem için yapılan içerik analizine göre ebeveynlerin çoğunluğunun fen okuryazarlığın
incelenen boyutta yeteriz olduğu görülmüştür. Küresel ısınma, ısı, sıcaklık, erime kavramları ile ilgili kavram
yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlerin sahip olduğu bu kavram yanılgıları öğrencilerin okulda
öğrendikleri kavramları pekiştirmesini engelleyebilir. İkinci problem için yapılan Kruskal-Wallis istatistiğine
göre ebeveynlerin fen okuryazarlık düzeylerinin öğrenci TEOG puanları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı
tespit edilirken, genleşme kavramı ile ilgili olan soruda anlamlı bir fark görülmüştür. Işığın yansıması, soğrulma,
buharlaşma, genleşme, büzüşme, çözünme gibi temel fen kavramları bazı ebeveynler tarafından doğru
kullanılmıştır. Fen kavramlarının günlük hayatla ilişkilendirilmesi durumunda bu kavramların öğretimi daha
etkili ve kalıcı olacaktır. Fenin temel kavramlarına ve olgularına aşina olan ebeveynler çocuklarına yaptıkları
doğru yönlendirmeler ile onların derslerdeki akademik başarılarının da artmasını sağlayacaklardır. Okullarda
fen okuryazarlık düzeyinin arttırılması ile öğrencilerin gelecekte iyi birer fen okuryazarı ebeveynler olmasına
katkı sağlanacaktır. Bu yüzden öğrencilerin fen okuryazarlık seviyelerini arttırıcı çalışmalar yapılabilir.
Anahtar kelimeler: Fen okuryazarlığı, ortaokul öğrencileri, fen dersi başarıları.
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Abstract
The individual’s ability, school environment, teaching methods and techniques are important for students to
understand science and behave like a science literate individual. Also, family education and science perspective
is extremely important. As well as a variety of factors in student achievement (curriculum and teaching methods
etc.); attitude and behavior towards the mother and father of the course is determined to be highly effective. The
purpose of this study is to determine the difference between science literacy of parents by taking the dimension of
“understanding and explaining some scientific concepts and facts at the most basic level and science achievement
of students. The research problems are: 1. How parents’ scientific literacy on the dimension of “understanding
and explaining scientific concepts and phenomena? 2. Is there a difference between parents’ “understanding and
explanation of scientific concepts and phenomena” and science achievement of their children? The sample of
the study consists of 8th grade students (10 girls, 9 boys) and their parents. In the study, parental science literacy
interview forms and TEOG test results were used as data collection tools. Parental science literacy interview forms
include seven open ended questions. Parental science literacy interview questions were prepared by considering
the most common science concepts and phenomena in the parents’ daily lives. When parental science literacy
interview forms were developed, 26 questions related to science literacy in the 2006 PISA exam were examined.
while examining these questions, three PISA questions have been converted into open-ended questions. The
remaining four questions were prepared by researchers in line with expert opinions. The prepared interview forms
were presented to the views of two faculty members specializing in science education. The academic achievement
of the students in the Science course is determined by the scores obtained from the TEOG exam. According
to the content analysis made for the first problem, it was seen that the majority of the parents had not enough
view on the dimension of science literacy “. It has been determined that there are conceptual misconceptions
about global warming, heat, temperature, melting concepts. This misconception that parents have is that they can
prevent students from reinforcing the concepts they learn in school. According to the Kruskal-Wallis statistic for
the second problem, it was found that parents’ scientific literay did not make a significant difference on student
TEOG scores. But there was a significant difference in the question about the concept of expansion. The basic
science concepts such as reflection of light, absorption, evaporation, expansion, contraction, dissolution have
been used correctly by some parents. The teaching of these concepts will be more effective and lasting if the
concepts of science are related to everyday life. Parents who are familiar with the basic concepts and phenomena
will increase their childrens’ academic achievement in the lessons by providing accurate guidance. Increasing the
level of science literacy in schools will contribute to making students become good science literate parents in the
future. Therefore, studies can be done to increase the students’ literacy levels.
Keywords: Science literacy, Middle school students, Science and technology achievement.
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Özet
Çocuklar için kaleme alınan eserlerin amacı, onları bilgilendirmenin yanı sıra eğlendirerek okumaya karşı
olumlu tutum sergilemelerini sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi, çocuğa yönelik eserlerin çocuğa
görelik ilkesinin ve çocuk gerçekliğinin dikkate alınarak oluşturulmasıyla mümkündür. Çocuk gerçekliği,
çocuğun dünyaya ve hayata bakışını, anlam evrenini, ilgi ve ihtiyaçlarını kapsayan; karşılaştığı olayları ve
durumları belleğinin süzgecinden geçirerek, kendine özgü bir mantık örgüsü içerisinde oluşturduğu algı veya
vardığı öznel sonuçtur. Dolayısıyla çocuğun kendi dünyasını yansıtan kitaplar, onların okudukları eserlerde
kendilerini bulmalarına, eserde yer alan kahramanlarla aralarında bağ kurmalarına dolayısıyla da zevk alarak,
eğlenerek okuma alışkanlığı edinmelerine yardımcı olur. Bunun aksine sadece öğretici amaçlar güdülerek,
sığ bir anlatım ve dikte edici bir üslupla yazılan eserlerin ise okuma alışkanlığını olumsuz yönde etkileyeceği
açıktır. Bu bakımdan çocuk kitaplarında çocuk gerçekliğinin yer alması çocuk edebiyatı açısından oldukça
önemlidir. Çocuk gerçekliğinin bu öneminden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, çocuk
kitaplarında çocuk gerçekliğine yer verilip verilmediğinin; veriliyorsa hangi konulara ne şekilde değinildiğinin
belirlenmesidir. Çalışmanın evrenini bütün çocuk hikâye ve romanları, örneklemini ise Fatih Erdoğan, Nezihe
Meriç ve Sevim Ak’ın 1991-2016 yılları arasında çocuklar için yazmış oldukları toplam 16 roman ve 71 hikâye
kitabı oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi olarak
belirlenmiştir. Araştırmada kitaplardan elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir.
Yapılan incelemede toplam 87 eserin 18’inde (% 20.7’sinde, yaklaşık beşte birinde) toplam 42 çocuk
gerçekliği örneği tespit edilmiştir. Bu 18 eserin 5’i Fatih Erdoğan; 13’ü Sevim Ak tarafından kaleme alınmıştır.
Dolayısıyla Fatih Erdoğan’a ait olan 44 eserin % 11.4’ünde; Sevim Ak’a ait olan 33 eserin % 40’ında çocuk
gerçekliğinin, çocuklara ait alımlama farklarının yakalandığı belirlenmiştir. Bu örneklerin ise, konuları ve
kaynakları bakımından farklılaştığı görülmüş, örnekler “Konuları Bakımından Çocuk Gerçekliği” ve “Kaynakları
Bakımından Çocuk Gerçekliği” olmak üzere iki ana başlıkta sınıflandırılmıştır. Söz konusu örneklerin, çocuktaki
merak duygusunun etkisiyle ortaya çıktığı belirlenmiştir. Çevresinde bulunan varlıkları, olup bitenleri, duyduğu
sözleri, ilk kez karşılaştığı olayları merak ederek anlamlandırmaya ve açıklamaya çalışan çocuk, sonuç olarak
kendi gerçekliğini oluşturmaktadır. Ayrıca incelenen eserlerde çocuk gerçekliğini yansıtan görsellere de yer
verilmektedir. Bu görsellerin çocuk gerçekliğinin yansıtılmasında ve anlaşılmasında bir araç olarak kullanıldığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: çocuk, çocuk edebiyatı, hikâye, roman, çocuk gerçekliği
* Bu çalışma yüksek lisans tezinin bir parçasıdır.
** Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP birimi tarafından 16/069 proje numarasıyla desteklenmiştir.
*** Bu çalışma TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.
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Abstract
The aim of the works received for children is to inform them not only by informing them but also by
displaying positive attitudes towards reading. This goal can only be achieved if the works for the child are made
with due regard to the child’s reality and the child’s reality. Child reality includes the child’s view of the world
and the life, the universe of meaning, interests and needs; It is the perception or the subjective result that he
or she has created within the framework of his or her own logic by passing the events and situations that he /
she has encountered through the circuit of the memory. Thus, the books reflecting the child’s own world help
them to find themselves in the works they read, to get acquainted with heroes who are involved in the work,
and thus to have fun and enjoy reading habits. On the contrary, it is clear that only a teaching purpose and a
shallow expression and a dictating style will affect reading habits negatively. In this respect, taking children’s
reality in children’s books is very important in terms of children’s literature. The aim of this work, which is based
on this significance of the reality of children, is whether children’s books contain children’s reality; If so, how it
is addressed. All the children’s stories and novels are made up of the universe of the work and the samples are
composed of 16 novels and 71 story books written by Fatih Erdoğan, Nezihe Meriç and Sevim Ak for children
between 1991-2016. The method of the research was determined as a document review from qualitative research
methods. The data obtained from the books in the study were analyzed by content analysis.
A total of 87 work in the investigations of 18 (at 20.7%, nearly one in five) of the total sample of 42 children
have been identified reality. 5 of these 18 works are Fatih Erdoğan; 13 was taken by Sevim Ak. Therefore, in 11.4%
of the 44 works belonging to Fatih Erdoğan; In 40% of the 33 works belonging to Sevim Ak, it was determined that
children’s realities were captured by children’s reception differences. In these examples, have been shown to differ
in terms of topics and sources, examples of “Subject in Terms of Children Reality” and “Children’s Resources
Respect Reality” to be classified under two main headings. It has been determined that the said samples emerged
under the influence of the curiosity of the child. Around the assets, what is happening, he hears the words, to
make sense, wondering for the first time faced kid trying to explain events and, as a result, constitutes its own
reality. In addition, images that reflect the reality of children are included in the works examined. These images
are the result of being used as a means of reflecting and understanding childhood reality.
Key words: child, children’s literature, story, novel, child reality
* This work is part of the master’s thesis.
** This work was supported by project number 16/069 by Mugla Sıtkı Kocman University BAP unit.
*** This work was supported by TUBITAK.
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Özet
Eğitim sistemlerinin en temel unsurlarından biri eğitim fakülteleridir. Eğitim fakültelerinin temel amacı ise
öğretmen yetiştirmedir. Bu araştırmada, eğitim fakültesi birinci sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği
için giriş özellikleri olarak tanımlanan, kendini tanıtma, dil kullanımı ve konuşma becerileri, sosyalleşme ve
hobi sahibi olma, genel kültürleri ve mesleğe yönelik tutumlarının analizi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra giriş
özellikleri ile birinci sınıf ilk yarıyıl akademik başarı arasındaki ilişki incelenmiştir.
Araştırmada nitel ve nicel verilerin bir arada kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmada nicel
veriler öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarını değerlendirmek için kullanılmıştır. Buna ek olarak öğrencilerde
ölçülmek istenen özelliklerden dolayı nitel veri toplama yoluna gidilmiştir. Görüşme sonucu elde edilen nitel
verilerle durumun derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep Eğitim
Fakültesi 1. sınıf öğrencileri arasından bölümlerine giriş puanlarına göre yüksek, orta ve düşük LYS puanlı olarak
her bölümden 9’ar adet olarak seçilen toplam 45 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunu oluşturan
öğrenci niteliklerinin belirlenmesi için bir görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan
görüşme metni 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar kendini tanıtma, dil kullanımı, hobiler ve sosyalleşme,
genel kültür ve öğretmenliğe yönelik tutum şeklindedir. Çalışmanın nicel boyutunu oluşturan veri toplama
aracı Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” dir. Bu ölçek; eğitim fakültesi
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.
Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bölümlere yerleşme puanlarıyla mesleğe yönelik
tutumları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Yine öğrencilerin bölümlere yerleşme puanlarıyla dil becerileri
ve genel kültür seviyeleri arasında da anlamlı ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu, sosyalleşme düzeyleri ve dil kullanım
becerilerinin iyi düzeyde olduğu ve genel kültür bilgilerinin düşük seviyede olduğu bulunmuştur. Elde edilen
bulgulara göre üniversiteye giriş puanlarının öğretmen adaylarının seçiminde tek kriter olarak kullanılmasının
nitelikli adayların seçimini engelleyebileceği düşünülebilir. Bu verilerden yola çıkarak müzik ve beden eğitimi
öğretmenliğine girişte olduğu gibi her branşın öğretmen adaylarına sözlü mülakat sınavı uygulanması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Giriş Özellikleri, Öğretmen Adayları, Öğretmenliğe Yönelik Tutum
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Abstarct
One of the most basic elements of education systems is education faculties. The main purpose of the
education faculties is teacher education. In this research, it was aimed to analyze the attitudes towards selfintroduction, language use and speaking skills, socialization and hobby ownership, general culture knowlodge
and attitudes towards the profession, which are defined as entrance features of first grade teacher candidates for
teaching profession. In addition, the relationship between entry features and first-semester academic success in
the first year has been examined.
In the study, a mixed method using both qualitative and quantitative data was used. In the study, quantitative
data were used to assess students’ attitudes toward the profession. In addition, qualitative data collection has been
carried out because of the characteristics to be measured in the students. It is aimed to investigate in detail the
qualitative data obtained after the interview. The study group of the study consists of 45 students selected from
Gaziantep Faculty of Education 1st grade students as high, medium and low LYS scores according to their entry
scores into 9 sections in each department. An interview form was used to determine the student qualities that
constitute the qualitative dimension of the study. The interview text used as a data collection tool consists of 5
sub-dimensions. These dimensions are self-promotion, language use, hobbies and socialization, attitudes towards
teaching and general culture. The data collection tool which constitutes the quantitative dimension of the study
is the “Teacher Profession Attitude Scale” developed by Çetin (2006). This scale was developed to measure the
attitudes of education faculty students towards the teaching profession.
According to the findings obtained after the research, there was no significant relationship between the
attitudes towards te profession of the students and the placement scores of the students. Again, there was no
significant relationship between the placement scores of the students’ departments, language skills and general
cultural levels. As a result, it was found that teacher candidates had a high level of attitudes towards the teaching
profession, a high level of socialization and language use skills, and a low level of general cultural knowledge.
According to the findings obtained, it can be considered that using university entrance scores as the only criterion
in the selection of teacher candidates may obstruct the selection of qualified candidates. It is advisable to take
an oral interview exam to the prospective teachers of each branch as well as to enter the music and physical
education teacher by going out of these data.
Keywords: Entry Features, Teacher Candidates, Attitude Towards Profession of Teaching
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Özet
Dünyada ve Türkiye’de eğitim bilimleri kapsamında çalışan yazarlar ve yayın kuruluşları APA (American
Psychological Association, 2013) kurallarını izlemektedir. APA, temel etik ve yasal ilkelerle bilimsel araştırma ve
yazma konusunda üç ilke çerçevesindeki hedeflere odaklanmaktadır. Bu ilkeler, bilimsel bilginin doğruluğunu
temin etmek, araştırmacıların haklarını korumak ve zihinsel hakları korumaktır. Öyleyse, bilimsel çalışmaların
düzenlenmesinde bu denli önem taşıyan etik davranışlara yönelik durum nedir?
TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği (2015) ve Üniversitelerarası Kurul Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (YÖK-ÜAK, 2016) etik ihlallerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ne var
ki Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi (2002; akt., Özenç-Uçak ve Birinci, 2008) bilimsel yayınların
güvenilirliği ve bilimsel sürecin işleyişi konusunda son 20 yılda sıkıntı ve kaygıların arttığını belirtmektedir.
Bu bağlamda araştırma ve yayımlanma sürecinde etik konulara yönelik akademisyen düşünceleri
konusunda merak duyulmaya başlanmıştır. Her ne kadar nicel yaklaşım araştırmasıyla söz konusu merak
doğru ölçütlerle giderilemese de fikirlerin samimi ifade edildiği varsayılarak akademisyenlerin etik davranışlara
yönelik görüşlerinin belirlenebileceği ve böylece dolaylı olarak ve bir ölçüde fikir edinilebileceği düşünülebilir.
Araştırmada benzer bir meraktan hareketle öğretim elemanlarının araştırma sürecinde etik olmayan davranışlara
ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, bu yolla var olan durumun ortaya konması amaçlanmıştır.
Araştırmada, öğretim elemanlarının araştırma etiği ile ilgili davranışları gösterip göstermedikleri Araştırma
Etiği Anketi ile belirlenmiş ve bu davranışlar ile öğrenim düzeyi ve unvan değişkenleri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bu nedenle araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür
Araştırmanın çalışma grubunu, eğitim fakültesi bulunan devlet üniversitelerinin eğitim bilimleri
bölümlerinde çalışan öğretim elemanları oluşturmuştur. Bu amaçla YÖK’ün sayfasında eğitim fakültesi bulunan
devlet üniversiteleri listesinde yer alan 64 eğitim fakültesinin her birinin internet sayfaları incelenerek eğitim
bilimleri bölümü altında eğitim programları ve öğretim, eğitimde ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve psikolojik
danışmanlık, eğitim yönetimi ve denetimi, hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi anabilim dallarında çalışan
toplam 1491 öğretim üyesine elektronik posta yoluyla söz konusu anket gönderilmiştir.
Çalışmada Köklü (2003) tarafından geliştirilen Araştırma Etiği anketi kullanılmıştır. Ölçme aracı, araştırma
etiğine yönelik 26 davranış ifadesini içeren üç bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde, akademisyenlere
bu davranışların etik olup olmadığı, ikinci bölümünde bu davranışları gösterip göstermedikleri, üçüncü
bölümünde ise meslektaşlarının bu davranışları gösterip göstermediği sorulmuştur.
Verilerin analizinde öğretim elemanlarının araştırma etiği ile ilgili her bir davranışı etik bulma yüzdeleri,
davranışı gösterme yüzdeleri ve davranışın meslektaşları tarafından gösterilme yüzdeleri hesaplanmış; ayrıca
davranışlar ile unvan ve öğrenim düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ki kare testi ile
incelenmiştir.
Anketlerin dönüş süreci devam ettiği için bulgular daha sonra paylaşılacaktır.
Bulgular çerçevesinde ulaşılan sonuçlar paylaşılarak tartışılacak ve öneriler geliştirilecektir.
Anahtar kelimeler: Araştırma, araştırma etiği, bilim
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Abstract
In Turkey, as in other parts of the world, authors and publishing organizations working in the field of
educational sciences follow APA (American Psychological Association, 2013) rules. In terms of fundamental
ethics and legal principles relating to scientific research and writing, APA focuses on three principles. These
principles are, to ensure the accuracy of scientific knowledge, to protect the rights of researchers and to protect
intellectual property rights. If this is the case, what is the situation regarding ethical conduct, which has such an
important impact on organizing scientific studies?
The aim of the Research and Publication Ethics Board Regulations of TÜBİTAK (2015) and the Interuniversity
Board Scientific Research and Publication Ethics Directive (YÖK-ÜAK, 2016) is to prevent ethical violations.
Nevertheless, the Turkish Academy of Sciences, Science Ethics Committee (2002; as cited in Özenç-Uçak and
Birinci, 2008) states that unease and concerns regarding the reliability of the scientific publications and the
functioning of scientific process have increased during last 20 years.
In this context, curiosity is beginning to increase about academic thinking regarding ethical subjects in the
process of research and publication. Even though this curiosity cannot be satisfied with research of a quantitative
approach, it was assumed that the opinions of academics regarding ethical conduct could be determined and thus
an opinion could be formed partially and indirectly, based on the supposition that their opinions were sincerely
expressed. The purpose of the study was to determine the opinions of academicians regarding unethical behavior
in the research process, based on a similar curiosity, and in this way present the current situation.
In this research a Research Ethics Survey was used to determine what behaviors the academicians
demonstrated regarding research ethics, and the relationship between these behaviors and education level and
title variables was analyzed. A correlational survey model was used for this research.
The study group for the research comprised academicians who taught in the educational sciences department
of education faculties. To this end, the websites of 64 education faculties listed by YÖK were analyzed and the
survey was sent by e-mail to a total of 1491 academicians working in curriculum and instruction, assessment and
evaluation in education, psychological counseling and guidance, educational management and life-long learning
and adult education departments.
A Research Ethics survey, developed by Köklü (2003), was used. It consisted of three sections and 26
behavioral statements regarding research ethics.
The percentages of the academicians’ opinions for each behavior regarding research ethics ethical, showing
the behaviors and their colleagues’ showing the behaviors were calculated, and whether there is a significant
relationship between the behaviors and the variables of title and education level was analyzed with the chi-square
test.
The findings will be presented at a later date, since the processing of the survey results continues.
Conclusions reached within the frame of the findings will be presented, discussed and recommendations
will be given.
Keywords: Research, research ethics, science
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Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının, öğretmen eğitiminde kullanılan mikro öğretim yöntemine
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Mikro öğretim öğretmen adaylarının eğitiminde özellikle teorik ve pratik bilgiler
arasındaki ilişkinin öğretmenlik mesleğine hazırlık aşamasında kurulması açısından önemli görülmektedir. Bu
yöntem sayesinde öğretmen adayları, sınıf içindeki rollerini gözlemleme fırsatı bularak kendilerini değerlendirme
imkanına erişmektedir. Uygulama süresince öğretmen adayının ders anlatımının videoya çekilip daha sonra
öğretmen adayı ve dersin sorumlusunun videoyu izleyerek değerlendirmelerde bulunduğu bu yöntem sayesinde
öğretmen adayının davranışlarında istendik yönde değişme ve mesleki gelişmeyi sağlayacak ortam, etkinlik ve
yaşantıların oluşturulası amaçlanmaktadır. Öğretmen eğitimi açısından, ön deneyim ve öngörü kazandırmak
açısından önemli olan mikro öğretim özellikle okul deneyimi uygulamalarında danışman ve öğretmen adayı
tarafından kullanılması önemli görülmektedir. Ancak uygulamanın verimli gerçekleşebilmesi için öğretim ilke ve
yöntemleri dersinde mikro öğretim yönteminin gerekliliğinin kavratılması ve bu konuda ön çalışmalar yaparak
deneyimleri arttırmak önemli görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğretim
ilke ve yöntemleri dersini almakta olan ve ders kapsamında mikro öğretim uygulamasını uygulayan ilköğretim
matematik öğretmenliği programındaki 41 öğrenci ile mikro öğretimin uygulanmasına ilişkin gerekli bilgilerin
verilmesi ve örnek uygulamaların yapılması ile yürütülmüştür. Uygulama sonunda oluşturulan görüşme formu ile
öğretmen adaylarının mikro öğretim yöntemine ilişkin görüşleri ve mikro öğretim kavramına ilişkin metaforik
algılarını belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada öğrencilerin mikro öğretime ilişkin görüşlerini içeren sorularda
veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler frekans ve yüzde hesabı yapılarak analiz edilerek
tablo halinde sunulurken, mikro öğretim kavramına yönelik metaforik algıları tespit edilmiş ve elde edilen
metaforlar kategorilere ayrılmıştır. Öğretmen adayları mikro-öğretim uygulamasına ilişkin olumlu ifadelerde
bulunarak, uygulamanın kendi deneyimlerini arttırarak ve öğretmenliğin ilk yıllarındaki tecrübesizliklerini
daha kolay atmalarına imkan sağlayacağın belirterek, ileride kendilerini gözlemlemek adına kullanabilecekleri
bir yöntem olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu yöntemin öğretmen eğitimi açısından uygulanmasının önemli
olduğunu fark ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayların mikro öğretim kavramına ilişkin metaforik
algılarına bakıldığında öğretmen adayların mikro öğretimi; ayna (15), oyunculuk (3), film/dizi(2), trafik polisi,
anne, fragman (2), kurtarma sınavı, deneme sınavı, sınav sonucu, tester, teknoloji, güneş, ofis programı ve
bisikletin yan denge tekerleri gibi kavramlara benzettikleri belirlenirken, ifade edilen metaforlar gerekçeleriyle
kategorileştirildiğinde, mikro öğretimin, “eksik gideren, yansıtan, geliştiren, düzelten, aydınlatan, yol gösteren,
dengeleyen ve ön fikir veren olarak algılandığı gözlenmiştir. Bu çalışmada mikro öğretime yönelik elde edilen
olumlu bakış açısı daha önce yapılmış çalışmalar ile örtüşmektedir. Özellikle Çalışmadan elde edilen bulgular
öğretmen adaylarının mikro öğretimi kullanma isteklerinin fazla olması ve bu yöntemin kendilerini geliştirdikleri
konusunda hemfikir olmaları mikro öğretimin öğretmen eğitimi için önemini vurgulamaktadır. Bu konuda
öğretmen eğitiminde mikro öğretimin uygulanmasına önem göstererek daha çok yer verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Mikro öğretim, öğretmen adayları, metafor
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Abstract
The aim of this study is to determine the views of prospective teachers on micro teaching method used
in teacher training. Micro teaching is important in prospective teachers’ training especially with respect to the
building of relationship between theoretical and practical knowledge in the stage of preparation for teaching
profession. Thanks to this method, prospective teachers find the chance to observe their roles in the classroom
through which they get the opportunity to evaluate themselves. With this method by which the teaching of the
prospective teacher is video-recorded, watched and interpreted by the prospective teacher and the instructor
afterwards, a change towards the desired way, an environment, an activity and experiences which will provide the
professional development are aimed. Micro teaching which is significant for teacher training, the acquisition of
pre-experience and foresight is considered to be fundamental especially in the school experience practices and
should be utilized by the mentor as well as the prospective teacher. However, it is important that the necessity of
this practice needs to be well understood in the teaching principles and methods course in order to be efficient
and the experiences should be increased via pre-studies. In the light of this aim, necessary knowledge is given and
model practices were done related to micro teaching in the teaching principles and methods course in 2016-2017
academic year with the 41 students in elementary school mathematics teaching programtaking this course and
practice micro teaching in the scope of the course. In the end of practice, the views of the prospective teachers and
their metaphorical perceptions about the micro teaching concept were tried to be determined with the interview
form. The data in the questions including the views of the students on micro teaching were analyzed through
descriptive analysis method. While the data were calculated in percentage and frequency, analyzed and presented
in tables, the metaphorical perceptions towards micro teaching were determined and obtained metaphors were
separated into categories. The prospective teachers had good remarks on micro teaching practice stating that the
micro teaching would increase their experience and would allow them to get rid of their lack of experience in the
first years of teaching easily and it would be a method to observe themselves in the future. Additionally they stated
that they realized this method is significant with respect to teacher training. When the metaphorical perceptions
of prospective teachers on micro teaching concept were examined, it has been seen that the prospective teachers
associated micro teaching with concepts such as ; mirror (15), acting (3), movie/TV series (2), traffic police,
mother, trailer(2), make up exam, practice test, test result, tester, technology, sun, office software and training
wheels of a bicycle and when the metaphors they stated were categorized with their reasons, it has been observed
that micro teaching is perceived as ‘’compensating, reflecting, improving, correcting, illuminating, navigating,
balancing and adviser. The positive viewpoint towards micro teaching in this study coincides with other studies
performed before. Especially, the findings obtained from the study, the high desire of the prospective teachers to
practice micro teaching and the unanimity of them over the helpfulness of the method emphasize the importance
of micro teaching for teacher training. In this aspect, practicing micro teaching should be given more importance
and popularity in teacher training.
Keywords: Micro teaching, prospective teachers, metaphor
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Özet
Araştırmanın genel amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin fen öğrenme becerilerinin çeşitli değişkenlere
göre incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim
gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu evrenden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla belirlenmiş 409 öğrenci
ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen Öğrenme Becerisi”
ölçeği kullanılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin fen öğrenme becerisi deney yapma ve
veri toplama alt boyutu ve planlama alt boyutu puanları bakımından 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanları
3. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin fen
öğrenme becerisi veri analizi yapma, yorumlama ve sonuca varma alt boyutu, etkileşimde bulunma alt boyutu,
müzakere etme alt boyutu ve ölçeğin tamamına ait puanları bakımından, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin ortalama
puanları 3. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin
fen öğrenme becerisi ifade etme alt boyutu puanları bakımından 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin ortalama puanları
4. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin fen
öğrenme becerisi değerlendirme alt boyutu puanları bakımından, 2. sınıf öğrencilerinin ortalama puanları 3. sınıf
öğrencilerinin ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin fen öğrenme
becerisi soru ve hipotez önerme alt boyutu ve planlama alt boyutu puanları bakımından 2. sınıf öğrencilerinin
ortalama puanları 3. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarından anlamı biçimde daha yüksektir. Üniversite
öğrencilerinin fen öğrenme becerisi soru ve hipotez önerme alt boyutu puanları bakımından 2. sınıf öğrencilerinin
ortalama puanları 4. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir.
Üniversite öğrencilerinin fen öğrenme becerisi planlama alt boyutu puanları bakımından Türkçe
öğretmenliği öğrencilerinin ortalama puanları fen bilimleri öğretmenliği öğrencilerinin ortalama puanlarından
anlamlı biçimde daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin fen öğrenme becerisi deney yapma ve veri toplama alt
boyutu ve veri analizi yapma, yorumlama ve sonuca varma alt boyutu puanları bakımından, Türkçe öğretmenliği
öğrencilerinin ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ortalama puanları fen bilimleri öğretmenliği öğrencilerinin
ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin fen öğrenme becerisi ifade
etme alt boyutu puanları bakımından, Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin ortalama puanları fen bilimleri
öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, ikili karşılaştırmalarda fen öğrenme becerileri bakımından
anlamlı farkın çoğunlukla alt sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ve Türkçe öğretmenliği bölümünde öğrenim
gören öğrencilerin lehine oluştuğu görülmektedir. Buna göre, üst sınıflardaki öğrencilerin ve sınıf öğretmenliği
ve fen bilimleri öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin fen öğrenme becerilerinin yükseltilebilmesi için
gerekli eğitsel girişimlerin yapılması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Fen öğrenme becerisi, üniversite öğrencileri, sınıf düzeyi, branş
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Abstract
The main purpose of this research is to investigate faculty of education students’ competence in leraning
science in terms of various variables. This is a descriptive research which is based on correlational survey model.
The population of the research consists of the students attending to Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Faculty of Education during 2016-2017 educational years. The sample included 409 students determined from
this population by using convenience sampling technique. “Competence Scale in Learning Science” was used to
collect data.
The findings of the analyses for class level variable show that freshman students’ mean scores are significantly
higher than junior students’ mean scores in terms of university students’ experimenting and data gathering and
planning competences in learning science. Freshman and sophomore students’ mean scores are significantly
higher than junior students’ mean scores with regards to university students’ data analyzing, interpreting and
concluding, responding, negotiating competences, and whole scale scores. Freshman and junior students’ mean
scores are significantly higher than senior students’ mean scores in respect to university students’ expressing
competences. Sophomore students’ mean scores are significantly higher than junior students’ mean scores in
terms of their evaluating competences. Sophomore students’ mean scores are higher than junior students’ mean
scores with regards to their presenting questions and hypothesis and planning competences. Sophomore students’
mean scores are significantly higher than senior students’ mean scores in respect to their presenting questions and
hypothesis competences.
The findings of analyses for branch variable indicate that Turkish teacher candidates’ mean scores are
significantly higher than science teacher candidates’ mean scores in terms of university students’ planning
competences in learning science. Turkish teacher candidates’ and classroom teacher candidates’ mean scores
are significantly higher than science teacher candidates’ mean scores in respect to their experimenting and data
gathering and data analyzing, interpreting and concluding competences. Turkish teacher candidates’ mean scores
are significantly higher than science teacher candidates’ and classroom teacher candidates’ mean scores with
regards to their expressing competences.
The results of the research indicate that, significant differences from pairwise comparisons are determined
mostly in favor of low grade students and Turkish teacher candidates. Thus some educational enterprises can be
done to increase high grade students’, classroom teacher candidates’ and science teacher candidates’ competences
in learning science.
Keywords: Competence in science learning, university students, class level, branch
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Özet
Araştırmanın genel amacı, ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma durumlarının çeşitli
değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın
evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde öğrenim
gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Bu evrenden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla belirlenmiş 254
öğrenci ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen Öğrenmede
Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ortaokul öğrencilerinin fende zihinsel risk alma ve yordayıcılarının
hiçbirinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark bulunmamaktadır. Ortaokul öğrencilerinin fende yaratıcılık özyeterliği algıları arasında sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı fark bulunmamaktadır. Ortaokul öğrencilerinin
fende zihinsel risk alma, fene yönelik ilgileri ve ölçeğin tamamı bakımından, 8. sınıf öğrencilerinin ortalama puanları
6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Ortaokul öğrencilerinin fene
yönelik ilgileri bakımından, 5. sınıf öğrencilerinin ortalama puanları 6. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarından
anlamlı biçimde daha yüksektir. Ortaokul öğrencilerinin anne eğitim düzeyi değişkenine göre, fende yaratıcılık
öz-yeterliği, fene yönelik ilgi ve fende zihinsel risk alma ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.
Ortaokul öğrencilerinin fende öğretmen desteği algısı bakımından, annesi lise mezunu olanların ortalama puanları
annesi okumaz-yazmaz ve ilkokul mezunu olanlardan anlamlı biçimde daha yüksektir. Ortaokul öğrencilerinin
zihinsel risk alma toplam puanları bakımından, annesi lise mezunu olanların ortalama puanları annesi okumazyazmaz, ilkokul ve ortaokul mezunu olanlardan anlamlı biçimde daha yüksektir. Ortaokul öğrencilerinin fene
yönelik ilgileri baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı fark göstermemektedir. Ortaokul öğrencilerinin fende
zihinsel risk alma bakımından babası lise mezunu olanların ortalama puanları babası okumaz-yazmaz, ilkokul
ve ortaokul mezunu olanların ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksek olmakla birlikte, babası
üniversite mezunu olanların ortalama puanları da babası ortaokul mezunu olanların ortalama puanlarından
anlamlı biçimde daha yüksektir. Ortaokul öğrencilerinin fende öğretmen desteği algısı ve ölçeğin tamamı
bakımından, babası lise ve üniversite mezunu olanların ortalama puanları babası okumaz-yazmaz, ilkokul ve
ortaokul mezunu olanların ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir. Ortaokul öğrencilerinin
fende yaratıcılık öz-yeterliği bakımından, babası lise ve üniversite mezunu ortalama puanları babası okumazyazmaz ve ilkokul mezunu olanların ortalama puanlarından anlamlı biçimde daha yüksektir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, ikili karşılaştırmalarda fende zihinsel risk alma ve
yordayıcıları bakımından anlamlı farkın çoğunlukla üst sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ve anne-baba
eğitim düzeyi lise ve üniversite olan öğrencilerin lehine oluştuğu görülmektedir. Buna göre, alt sınıflardaki
öğrencilerin ve anne-baba eğitim düzeyi düşük olan öğrencilerin fende zihinsel risk alma ve yordayıcıları ile ilgili
davranışlarının geliştirilebilmesi için gerekli eğitsel girişimlerin yapılması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Zihinsel risk alma, cinsiyet, ortaokul öğrencileri, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi
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Abstract
The main purpose of this research is to examine secondary school students’ intellectual risk-taking and
perceptions about its predictors in science learning in terms of various variables. This is a descriptive research
which is based on correlational survey model. The population consisted of students attending to secondary
schools of Kahramanmaraş city Onikişubat and Dulkadiroğlu districts. The sample included 254 students who
were determined randomly from this population. “The Scale of Intellectual Risk-Taking and Perceptions About
Its Predictors” was used to collect data.
The findings from the analyses of gender variable show that no significant difference is found between
the secondary school students’ mean scores of intellectual risk-taking in science and its predictors. There isn’t
any significant difference between the secondary school students’ self-efficacies in scientific creativity in terms
of class level variable. According to the findings related to class level variable, eight grade students’ mean scores
are significantly higher than sixth and seventh grade students’ mean scores of intellectual risk-taking in science,
interest in science and whole scale. Fifth grade students’ mean scores of interest in science are significantly higher
than that of sixth grade students. The findings of the analyses related to mother education level show that no
significant difference is found between the students’ mean scores of self-efficacies in scientific creativity, interest
in science and intellectual risk-taking in science. The students whose mothers are high school graduates have
significantly higher mean scores of perception about teacher support in science than the students whose mothers
are illiterate and primary school graduates. In terms of whole scale, the students whose mothers are high school
graduates have significantly higher mean scores than the students whose mothers are illiterate, primary and
secondary school graduates. The findings from analyses of father education level indicate that no significant
difference is found between the students’ mean scores of interest in science. While the students whose fathers are
high school graduates have significantly higher mean scores than the students whose fathers are illiterate, primary
and secondary school graduates with regards to intellectual risk-taking in science, the students whose fathers
are university graduates have significantly higher means scores than the students whose fathers are secondary
school graduates. The students whose fathers are high school and university graduates have significantly higher
mean scores than the students whose fathers are illiterate, primary and secondary school graduates in terms
of perception about teacher support in science and whole scale. Also, the students whose fathers are high school
and university graduates have significantly higher mean scores than the students whose fathers are illiterate and
primary school graduates regarding self-efficacy in scientific creativity.
The results of the research indicate that, significant differences from pairwise comparisons are determined
mostly in favor of high grade students and the students whose parents are high school and university graduates
in terms of intellectual risk-taking in science. Thus some educational enterprises can be done to increase the
behaviors related to intellectual risk-taking in science and its predictors of the students attending to low grade
classes and whose parents are low level graduate.
Keywords: Intellectual risk-taking, gender, secondary school students, class level, parent education level
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Özet
Çevrimiçi ve yüz yüze öğrenim olanağı sunan ters-yüz sınıf yaklaşımı eğitim teknolojilerini sınıflarında
anlamlı ve etkin bir biçimde kullanmak için çaba gösteren eğitimciler için yeni bir alternatif sunmaktadır.
Söz konusu yaklaşımın etkililiğini sınamak üzere son yıllarda ülkemizde ve yurtdışında çok sayıda araştırma
yürütülmüştür. Kimi araştırmalarda ters-yüz sınıf yaklaşımının geleneksel yönteme kıyasla akademik başarıyı
arttırdığı sonucu elde edilirken, kimi çalışmalarda ise akademik başarıyı anlamlı bir biçimde artırmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın amacı; ters-yüz sınıf yaklaşımının geleneksel yönteme göre öğrencilerin
akademik başarıları üzerine etkisini inceleyen deneysel çalışmaların ulaştığı sonuçları meta-analiz yöntemiyle
analiz etmek ve çeşitli çalışma karakteristiklerinin araştırmalara olan etkisini ortaya çıkarmaktır.
Araştırmada belirlenen amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.
2.

Ters-yüz sınıf yaklaşımı öğrencilerin akademik başarıları üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?
Ters-yüz sınıf yaklaşımının akademik başarı üzerindeki etkisi;
•• Yayımlanma yıllarına,
•• Yayım türüne,
•• Yayımlanma durumuna,
•• Deneysel işlemin gerçekleştirildiği derse,
•• Katılımcıların öğrenim düzeylerine,
•• Katılımcıların sınıf seviyelerine
•• Ölçme aracının geliştirilme biçimine,
•• Deneysel işlemin uygulanma süresine,
•• Deneysel işlemin uygulayıcısına,
•• Kullanılan deneysel desene,
•• Çalışmanın gerçekleştirildiği yere,
•• Örneklem büyüklüğüne göre farklılaşmakta mıdır?
Araştırmada ters-yüz sınıf yaklaşımının etkililiğini belirlemek amacıyla meta-analiz yöntemi kullanılmıştır.
Yaklaşım ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılan deneysel çalışmalara ulaşabilmek amacıyla literatür taraması
yapılmıştır. Tarama sonucu listelenen 1202 çalışmadan dâhil edilme ölçütlerine uyan 52 çalışma meta-analiz
sürecine tabi tutulmuştur. Bu çalışmalardan 67 etki büyüklüğü değeri elde edilmiştir.
Çalışmaların birleştirilmesi sonucunda rastgele etkiler modeli kullanılarak ters-yüz sınıf yaklaşımının genel
etki büyüklüğü değeri 0,445 ile 0,770 güven aralığında 0,608 (%95 CI, SE= .083) olarak bulunmuştur. Elde edilen
sonuç ters-yüz sınıf yaklaşımının geleneksel öğretim yöntemine göre öğrencilerin akademik başarılarında orta
düzeyde ve pozitif etkisinin olduğunu göstermektedir. Meta-analize dâhil edilen 67 etki büyüklüğü değerinin 9
tanesinin negatif, 58 tanesinin ise pozitif değere sahip olduğu görülmüştür. Pozitif yönlü olan çalışmalardan 8
tanesinin zayıf etki, 15 tanesinin küçük etki, 24 tanesinin orta etki ve 11 tanesinin güçlü etki düzeyinde olduğu
belirlenmiştir.
Çalışma karakteristiklerine göre yapılan analiz sonucunda en yüksek etki büyüklüğü değerlerinin; 2016
yılında yayımlanan çalışmalarda (ES=0,750), yüksek lisans tezlerinde (ES=0,848), yayımlanmış olan çalışmalarda
(ES=0,620), deneysel uygulamaların bilgisayar derslerinde gerçekleştirildiği çalışmalarda (ES=1,412), katılımcıları
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ortaokul öğrencileri olan çalışmalarda (ES=0,752), katılımcıları altıncı sınıf öğrencileri olan çalışmalarda
(ES=1,255), ölme aracının çalışmanın yazarı tarafından geliştirildiği çalışmalarda (ES=0,723), deneysel işlem
süresinin 5-8 hafta olduğu çalışmalarda (ES=0,756), deneysel işlemin uygulayıcısının çalışmanın yazarı olduğu
çalışmalarda (ES=0,612), Deneysel desenin kullanıldığı çalışmalarda (ES=0,612), yurtiçinde gerçekleştirilen
çalışmalarda (ES=1,049) ve örneklem büyüklüğü 50’den az olan çalışmalarda (ES=0,971) olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Ters-yüz sınıf, tersine eğitim, çevrilmiş öğrenme, meta-analiz.
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The Effect of Flipped Classroom Approach on Academic Achievement: A MetaAnalysis Study
Özgür Tutal1, Taha Yazar2
1PhD Student, Dicle University, ozgurtutal@windowslive.com
2Assistant Professor. Dr., Dicle University, tahayazar2011@gmail.com

Abstract
The flipped classroom approach which has possibility of online and face to face learning offers a new
alternative for educators who strive to use educational technologies in a meaningful and effective way in their
classrooms. Numerous researches have been carried out in our country and abroad in recent years to test the
effectiveness of this approach. In some studies, the result of the flipped classroom approach increasing academic
achievement compared to the traditional method has been achieved, while in some studies it has been reached
that the academic achievement has not significantly increased. The purpose of the research is to analyse the results
of experimental studies which investigate the effect of flipped classroom approach on academic achievement by
using meta-analysis technique and expose the impact of various study characteristics on these studies.
For the purpose of research the following questions are tried to be answered:
1.
2.

What is the effect of flipped classroom approach on academic achievement?
Does differ impact on the academic achievement of flipped classroom approach by;
•• Publication year,
•• Type of publication,
•• Publication status,
•• Type of courses that the experimental process held,
•• Participants’ level of education,
•• Participants’ grade levels,
•• The way in which the measuring instrument is developed,
•• Experiment periods,
•• The executer of the experimental process,
•• The experimental design,
•• Where the research is carried out,
•• Sample size.
In this research, meta-analysis method is used to designate effectiveness of the flipped classroom approach.
A literature search was conducted to reach the experimental studies conducted at home and abroad about the
approach. 52 studies fit the inclusion criteria listed in 1202 were subjected to meta-analysis process as the result
of the research. 67 effect sizes are optained from these studies.
As a result of merging of studies, the effect size of the flipped classroom approach, between 0,445 and 0,770
confidence interval, has been found 0,608 (%95 CI, SE=.083) by using random effects model. The obtained result
shows that flipped classroom approach have a moderate and positive impact on academic achievement with
regard to traditional teaching methods. Among the studies that are included in this meta-analysis, 58 of 67
studies have positive, 9 of 67 studies have negative effect size value. In these studies which have positive effect
value; 8 of them are at poor, 15 of them are at modest, 43 of them are at moderate and 11 of them are at strong
effect size level.
As a result of analysis done by the study characteristics the highest effect sizes have been found at; studies that
published in 2016 (ES=0,750), master theses (ES=0,848), published studies (ES=0,620), studies that experiment
carried out in computer lessons (ES=1,412), studies that participants are secondary school students (ES=0,752),
studies that participants are six grade students (ES=1,255), studies which measuring instruments developed by
442

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla
researchers (ES=0,723), studies that experimental duration in 5-8 weeks (ES=0,756), studies that experimental
process executed by researchers (ES=0,612), studies which using experimental design (ES=0,612), studies which
carried out in Turkey (ES=1,049) and studies that sample size is less than 50 students (ES=0,971).
Keywords: Flipped classroom/learning, inverted classroom/learning, meta-analysis.
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Temel Eğitim Web Sayfalarının İncelenmesi: Türkiye ve İngiltere Örnekleri
Zühal Çubukçu1, Şule Betül Tosuntaş2
1Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, zcubukcu@ogu.edu.tr
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Özet
Günümüzde teknoloji birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da geniş bir etki alanına sahiptir.
Teknolojinin gelişimiyle kullanım alanı genişleyen internet sayesinde eğitim kurumları web sayfaları oluşturmakta
ve geliştirmektedir. Eğitim kurumlarının web sayfaları görsel-işitsel materyallere, eğitim yazılımlarına, çeşitli
eğitsel ağlara ve diğer web sayfalarına link sağlayarak zengin bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Aynı zamanda
web üzerinden yeni bir iletişim biçimi kurarak okul yönetimi ve eğitim uygulamaları yoluyla okul kültürünü
değiştirmektedir. Eğitim kurumları web sayfalarının öğretmen, öğrenci, veli ve yönetici gibi tüm paydaşlar
arasında etkileşimi sağlaması ve bir çeşit sosyal ağ görevi üstlenmesi beklenmektedir. Ancak tüm bu işlevleri
yerine getirirken her türlü yanlış, eksik ve zararlı bilgiye karşı korumalı olması gerekmektedir. Bununla birlikte
her web sayfasının karşılaması gereken belli ölçütlerinde dikkate alınması önem taşımaktadır. Türkiye’de Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarının web sayfaları gözden geçirildiğinde tek bir şablon kullanılarak
web sayfalarının hazırlandığı görülmektedir. Bu şablon hem tüm eğitim kurumu web sayfalarının tek tip ve
formal olmasını sağlamakta ve kullanıcıların web sayfası ile etkileşimini sınırlamaktadır. İngiltere’de yer alan
eğitim kurumlarının ise web sayfalarının belli bir şablona göre hazırlanmadığı dikkat çekmektedir. Web sayfaları
her öğretmen veya her sınıf için belli bir alanda etkileşime olanak sağlamaktadır. Bu farklılıklardan yola çıkarak
Türkiye ve İngiltere temel eğitim kurumlarının web sayfalarının incelenmesi amaçlandı. Çalışmada nitel
araştırma desenlerinden biri olan doküman incelemesi kullanıldı. Doküman analizi, araştırılması amaçlanan
olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Çalışmada kaynak olarak
iki ülkenin resmi temel eğitim kurumları web sayfalarından örnekler incelendi. Literatürde yer alan web sayfası
değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak bir taslak bir inceleme formu oluşturuldu. Alan uzmanlarından da
görüş alınarak inceleme formuna son şekli verildi. İnceleme formu aracılığıyla web sayfalarına ilişkin veriler
toplandı. Çalışma verilerinin analizi devam etmekte olup, ilerleyen aşamalarda kapsamlı bulgu ve sonuçlara yer
verilecektir.
Anahtar kelimeler: Temel eğitim, web sayfası, internet
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The Examination of Basic Education Web Pages: Examples of Turkey and England
Zühal Çubukçu1, Şule Betül Tosuntaş2
1Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi University, zcubukcu@ogu.edu.tr
2Res.Asst., Eskişehir Osmangazi University, sbtosuntas@ogu.edu.tr

Abstract
Today, technology has a wide range of influence in education as well as many fields. With the development
of technology, the internet is expanding the use of educational institutions to create and develop web pages.
Educational institutions’ web pages provide a rich learning environment by providing links to audio-visual
materials, educational software, and other web pages. It also transforms school culture through school management
and educational practices by establishing a new form of communication over the web. Educational institutions
web pages are expected to interact with all the stakeholders, such as teachers, students, parents and administrators
through some sort of social networking. When performing all these functions, it must be protected against any
wrong, incomplete and harmful information. However, it is important to take into consideration the specific
criteria that each web page must meet. When web pages of education institutions affiliated to the Ministry of
National Education in Turkey are examined, it is seen that web pages are prepared using a single template. This
template ensures that all of the educational institutions’ web pages are uniform and formal and restricts users’
interaction with the web page. It is noteworthy that the web sites of the education institutions in England are not
prepared according to a certain template. Web pages allow interaction with a particular area for each teacher
or each class. From these differences, it was aimed to examine the web pages of Turkey and United Kingdom
basic education institutions. Document review was used in study as a qualitative research design. Document
analysis includes analysis of written materials that contain information about facts or phenomena intended for
investigated. As a source in the study, examples from the web pages of official basic education institutions of the
two countries were examined. A draft review form was created by taking advantage of the web page evaluation
criteria in the literature. Field experts were also asked for opinions and the final form was created. The data for
the web pages were collected via the review form. Analyses of the study data are continuing, and further findings
and conclusions will be included.
Keywords: Basic education, web pages, internet
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ID: 400
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Konusunun Öğretiminde 8. Sınıf Öğrencileri
İçin Dersin Deneysel Planlanması
Meryem Demirci 1
1Doktora Öğrencisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, mrymdmrc@hotmail.com

Özet
Yapılan çalışmada 8. sınıf öğrencileri için “Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği” konularının öğretiminde
deneysel yöntem kullanılmasının konuya ilişkin tutum ve başarıyı nasıl etkilediği incelenmiştir. Çalışmaya
Kars’ın Selim ilçesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitimine devam eden toplam 99 tane 8. sınıf öğrencisi
katılmıştır. Çalışma iki farklı okulda yürütülmüştür. Her iki okulda da deney ve kontrol grupları seçkisiz olarak
belirlenmiştir. Çalışmanın iki farklı okulda yürütülmesinin sebebi okulların bulunduğu çevrelerin ve öğrenci
velilerinin sosyoekonomik düzeylerinin birbirinden farklı olmasıdır. Bu değişkenlerin araştırma sonuçları
üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Çalışma deneysel olarak planlanmış ve ön test, son test modeli
uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak fene karşı tutum ölçeği (α=0,85), bilime karşı tutum
ölçeği (α=0,79), biyoteknoloji ve genetik mühendisliğine karşı tutum ölçeği (α=0,72) ve araştırmacı tarafından
hazırlanan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği başarı testi (KR20=0,70) kullanılmıştır. Gruplara araştırmanın
veri toplama araçları, henüz konu işlenmeden önce ön test şeklinde uygulanmış ve ardından deney gruplarına
biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konuları deneysel yöntemlerle anlatılırken; kontrol gruplarına aynı konu
Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı öğretim programlarında önerilen düz anlatım, soru cevap ve tartışma
gibi yöntemlerle anlatılmıştır. Bu uygulamadan sonra tüm gruplara aynı veri toplama araçları son test şeklinde;
aradan yaklaşık beş hafta geçtikten sonra da aynı testler kalıcılık testi şeklinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler
SPSS 18 programında analiz edilmiştir. Elde edilen verilerden yola çıkılarak deneysel işlemler sonrasında deney
ve kontrol grupları arasında deney grupları lehine anlamlı farklılıklar oluştuğu görülmektedir. Çalışmanın analiz
sonuçlarına göre biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusunun deneysel olarak aktarılmasıyla öğrencilerde
hem biyoteknoloji ve genetik mühendisliği başarısının arttığı hem de fen, bilim ve biyoteknoloji ile genetik
mühendisliği tutumunun olumlu yönde geliştiği ortaya çıkmıştır. Çalışma neticesinde deneysel yöntemin
biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusunun öğretiminde kullanılması önerilmektedir. Öğretmenler
biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusunda bilinçlendirilmeli, konuya hakim olmayan öğretmenler için
hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Öğretim programlarında bu konulara daha çok yer verilmesi ve konunun
güncelleştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Biyoteknoloji, Genetik Mühendisliği, Deneysel Planlama, Fen Tutumu, Bilim Tutumu,
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Tutumu
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Experimental Planning on Teaching of Biotechnology and Genetic Engıneering for
8th Grade Students
Meryem Demirci 1
1 PhD Student, Karadeniz Teknik University, mrymdmrc@hotmail.com

Abstract
In the present study, it has been analyzed how the usage of experimental planning on teaching of ‘Biotechnology
and Genetic Engineering’ affects the attitude and success related to the issue. The study was conducted with
99 8th grade students who attended their education in 2015-2016 Education Year in Kars, Selim. The study
were carried out in two different schools. The reason for the study carried out in two different schools and
socioeconomic levels of the parents of the students of the school environment that are different from each other.
These variables are thought to be effective on the results of the research. The study was planned experimentally
and pretesting and posttest models were used. In the study, attitude scale for technique (α=0,85), attitude scale
for science (α=0,79), attitude scale for biotechnology and genetic engineering (α=0,72) and achievement test
prepared by researcher for biotechnology and genetic engineering (KR20=0,70) were used. In every two schools
which form the sample of the research, experimental and control groups were conducted randomly. The data
collection tools of the research were superimposed on the groups as pretest before the discussion of the subject,
afterwards while the subjects of biotechnology and genetic engineering were transmitted to the experimental
groups by experimental methods, the same subject was transferred to control group in the books approved by
the Ministry of National Education within the relevant direct instruction, catechize and discussion methods.
After this practice, the same data collection tools were superimposed on all the groups as posttest; after five
weeks the same tests were implemented as subsistence. Data collected were analyzed in SPSS 18 programme.
According to the analysis results of the study, it has been suggested that biotechnology and genetic engineering
subjects positively improved the attitudes of the students towards science, technique and biotechnology as well as
genetic engineering, additionally enhanced the success of the students on biotechnology and genetic engineering
experimentally. As a result of the study, it is suggested to use the experimental method in the teaching of
biotechnology and genetic engineering. Teachers should be aware of biotechnology and genetic engineering and
In-service trainings should be organized for teachers who do not master the subject. The curriculum should
include more of these topics and update them.
Key Words: Biotechnology, Genetic Engineering, Experimental Planning, Scientific Attitude, Technical
Attitude, Attitude for Biotechnology and Genetic Engineering.
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Özet
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), uluslararası boyutta önemsenen ve ülkelerin
4. ve 8. sınıf matematik ve fen bilimleri alanlarındaki öğretim ve başarı durumlarına ilişkin veriler sağlayan, ilki
1995 yılında olmak üzere 4 yılda bir uygulanan Hollanda merkezli bir araştırmadır. Ülkeler, bu araştırmadan
elde edilen verilerle eğitim durumlarına ilişkin bilgi edinmekte ve bu bilgiler aynı zamanda onların ileriye dönük
eğitsel kararlar vermesinde de etkili bir unsur olabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin 8. Sınıf TIMSS 2015 fen
bilimleri başarısının önceki sınavlara göre değişiminin çeşitli açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
öğrencilerin fen bilimleri başarısı, başarının konu alanı ve bilişsel düzeylere göre dağılımı, öğretmenin hazırlığı
(eğitim düzeyi, mesleki gelişim etkinliklerine katılım), sınıf içi fen bilimleri öğretimi ve öğrenci tutumları
bakımından önceki sınavlar ve 2015 yılı TIMMS ortalamalarına göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma
doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre, Türkiye 8. sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında TIMSS 1999’da 433 puanla
21. sırada, TIMMS 2007’de 454 puanla 20. sırada, TIMSS 2011’de 483 puan ile 15. sırada, TIMSS 2015’te ise
493 puan alarak 21. sırada yer almıştır. Biyoloji, fizik, kimya ve yer bilimleri konu alanları bakımından
inceleme yapılan bu araştırmada, 8. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri başarı ortalamasının 1999’dan bu yana
düzenli olarak artışta olduğu görülmektedir. Bilişsel düzey bakımından ise TIMSS 2007 uygulamasından bu
yana öğrencilerin uygulama ve akıl yürütme puanlarının arttığı görülmektedir. Bu durum 2011 sonuçları ile
karşılaştırıldığında, 2015 yılında en fazla artışın uygulama bilişsel düzeyinde olduğu gözlenmektedir. TIMMS
2015’de öğretmen hazırlığı kapsamında eğitim düzeyi bakımından, öğrencilerin ön lisans mezunu fen bilimleri
öğretmenlerinin bulunmadığı ve fen bilimleri öğretmenleri lisans ve yüksek lisans/doktora mezunu olan
öğrencilerin oranında yükselme olduğu görülmektedir. Öğrencilerin fen bilimleri öğretmenlerinin, iki yılda bir
mesleki gelişimlere katılım durumu 7 boyutta incelenmiş olup Türkiye’de bu etkinliklere en fazla katılım, öğrenci
başarısını değerlendirme etkinliği boyutunda olmuştur. Sınıf içi fen bilimleri öğretimi uygulamalarında 8. sınıf
öğrencilerinin derse yönelik olumlu tutumlarının 2011 sonuçları ile tutarlı olduğu ve bu olumlu tutumlarının
başarılarına olumlu yansıdığı görülmektedir.
Sonuç olarak bu araştırma kapsamında Türkiye, TIMSS 2015 sonuçlarına göre 8. sınıf düzeyinde genel
başarı açısından fen bilimleri alanında 1999’dan 2011’e kadar geçen sürede bir iyileşme göstermiştir. Fakat bu
iyileşmenin 2011’den 2015’e kadar olan süreçte fazla hızlı olmadığı hatta bir duraksama yaşadığı görülmektedir.
Ancak bununla birlikte Türkiye, genel başarı puanıyla 1999’dan bu yana uluslararası ortalamanın altında
kalmıştır. 2015 yılında önceki araştırmaya nazaran en fazla artışın konu alanı bakımından kimyada, bilişsel düzey
bakımından ise uygulama düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğretmen hazırlığı bakımından lisansüstü eğitim
düzeyine sahip öğretmen sayısı incelendiğinde, Türkiye’ye ait bu sayının önceki yıllara nazaran artış göstermesine
rağmen, başarılı ilk beş ülkenin yüzdesinden daha az olduğu görülmüştür. Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri
öğretmenlerinin her boyuttaki mesleki gelişim etkinliklerine katılım oranlarının uluslararası ortalamanın altında
kaldığı görülmüştür. Ayrıca Türkiye’deki öğrencilerin derse yönelik tutumlarının başarı durumları ile olumlu
yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: TIMSS, fen bilimleri başarısı, öğretmen hazırlığı (eğitim düzeyi, mesleki gelişim
etkinliklerine katılım), sınıf içi fen bilimleri öğretimi, tutum
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Abstract
The TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) is a Dutch-based research, which
takes place at the international level and is implemented every four years, mainly in 1995, providing data on
the educational and achievement status of countries in the 4th and 8th grade mathematics and science fields.
Countries acquire information on the educational status obtained from this reearch and this information can
also be an effective factor in giving them forward-looking educational decisions. In this study, it is aimed to
examine Turkey’s various changes of 8th grade TIMSS 2015 science success according to previous exams. For
this purpose, students science achievement, distribution of achievement according to subject area and cognitive
level, preparation of the teacher (education level, participation in professional development activities), classroom
science teaching and student attitudes were compared according to previous exams and TIMMS averages of 2015.
The study was conducted by document analysis method.
According to the findings, Turkey ranked 21st with 433 points in TIMSS 1999, 20th with 454 points in
TIMSS 2007, 15th with 483 points in TIMSS 2011 and took the 21st place with 493 points in TIMSS 2015 in the
field of science at grade 8. In this research, which was examined in terms of subjects related to biology, physics,
chemistry and earth sciences, it is seen that the average success rate of science students of 8th grade has been
increasing regularly since 1999. In terms of cognitive level, it has been seen that the application and reasoning
scores of the students have increased since the TIMSS 2007. Compared with the results of 2011, it is observed that
the highest increase in application cognitive level in 2015. In the TIMMS 2015 in terms of the level of education
within teacher preparation, it is seen that the students have no pre-licence degree science teachers and there is an
increase in the proportion of students who have undergraduate and graduate/doctoral degree science teachers.
The participation of the science teachers of the students to the occupational developments every two years is
examined in 7 dimensions and the most participation in these activities in Turkey has been in the dimension
of evaluation activity of student success.It is observed that the positive attitudes of the 8th grade students to the
courses in the classroom science teaching practices are consistent with the 2011 results and that these positive
attitudes are reflected positively in the achievements.
As a result, within the scope of this research, Turkey showed an improvement in the field of science from
1999 to 2011 in terms of general achievement at 8th grade according to the results of TIMSS 2015. But, it is
observed that this recovery is not too fast or even paused from 2011 to 2015. However, Turkey has remained
below the international average since 1999 with its overall achievement score. In 2015, the greatest increase
compared to the previous survey was found to be in chemistry in terms of subject area and application in terms of
cognitive level. When the number of teachers with a post-graduate education level in terms of teacher preparation
is examined, it is seen that this number of Turkey is lower than the percentage of successful first five countries
even though this number has increased compared to previous years. It has been observed that the participation
rate of the science teachers in Turkey in the professional development activities in all dimensions is below the
international average. In addition, it was concluded that the attitudes of the students in Turkey to the lesson were
positively related to their success.
Keywords: TIMSS, science success, teacher preparation (education level, participation in professional
development activities), classroom science teaching, attitude
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Özet
Günümüzde önemli olan; her şeyi bilen yerine hangi bilgiyi, nereden ve nasıl elde edeceğini bilen, seçici yani
öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirebilmektir. Öğrenmeyi öğrenme en yalın haliyle mevcut bilgileri kullanarak
yeni durumlar için gerekli bilgiyi üretebilmek demektir. Öğrenmeyi öğrenmenin temel özellikleri; bireylerin
kendilerini tanıması, kendi öğrenme özelliklerinin farkına varması, öğrenmede kolaylaştırıcı role sahip stratejileri
bilmesi ve bunlardan kendisine uygun olanları seçmesi ve kullanmasıdır. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciyi
aktif kılmanın en etkili yollarından biri kendi öğrenme sorumluluklarını almalarını sağlamaktır. Öğrencilerin
tercih ettikleri öğrenme stratejilerinin belirlenmesinin öğrenmeyi öğrenmelerine ve öğrenme-öğretme sürecinde
öğrenme sorumluluklarını üstlenmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, liselerde
öğrenim gören öğrencilerin öğrenme stratejilerini belirleyerek cinsiyet, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğrenim
görülen bölüm değişkenleri bağlamında anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığını incelemektir.
Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitimöğretim yılında Mersin iline bağlı liselerin 11. ve 12. sınıflarında öğrenim görmekte olan 812 öğrenci oluşturmuştur.
Çalışma grubunun % 53,4’ü kız, % 46,6’sı erkektir. Öğrencilerin %54,9’u 11. sınıf, %45,1’i ise 12. sınıfta öğrenim
görmektedir. Öğrencilerin %51’i sayısal, %49’u eşit ağırlık bölümünde öğrenim görmektedir. Araştırmanın
verileri ACRA-Lise Öğrencileri Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın genel
amacı çerçevesinde demografik değişkenler betimsel istatistikler olan; frekans, yüzde, ortalama ve standart
sapma ile yorumlanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stratejilerinin cinsiyet, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve bölüm
değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t-testi kullanılmıştır.
Öğrencilerin öğrenme stratejilerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
için yapılan t-testi sonucuna göre kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu (p<.05) bulgusuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin öğrenme stratejilerinin öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre ise anlamlı bir fark olmadığı (p>.05) bulgusuna ulaşılmıştır. Yine
öğrencilerin öğrenme stratejilerinin öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre de anlamlı bir fark olmadığı (p>.05) bulgusuna ulaşılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak öğrenme stratejileri konusunda öğrencilere eğitimler
verilmesi, bu stratejilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar yapılması ve bu çalışmada ele alınmayan
farklı değişkenler açısından öğrencilerin öğrenme stratejilerinin belirlenmesi önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Öğrenme, öğrenme stratejisi, lise öğrencileri
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Abstract
In our day, it is important to raise individuals who know which information is obtained where and how and
who are selective, namely individuals who learn learning, instead of individuals who know everything. Learning
to learn is to produce information required for new situations using the information available in simple words.
Self-knowledge, realization of his characteristics, knowledge on the strategies facilitating to learn, and selection
and use of the suitable ones among these strategies are primary features of learning to learn for individuals. One
of the most effective ways to make students active in learning-teaching period is to allow the students to take their
responsibilities to learn. It is considered that determination of learning strategies chosen by students would help
students with learning to learn and bearing responsibilities to learn in learning-teaching process. Purpose of this
study is to determine learning strategies of high school students and examine whether any significant difference
is caused by variables of gender, class grade and department or not.
The research is a descriptive study in the survey model. Working group of the study is composed of 812
students studying in 11th and 12th grades of the high schools in 2016-2017 academic years, Mersin province. 53,
4% and 46, 6% of the studying group are female and male, respectively. %54, 9 and %45, 1 of the students study
in 11th and 12th grades, respectively. 51% and %49 of the students study in numeric and equal-weighted fields,
respectively. Survey data has been obtained using ACRA Learning Strategies Scale for High school Students.
Within the general purpose of the study, demographic variables were interpreted by frequency, percentage,
average and standard deviation as descriptive statistics. T-test was used in order to determine whether learning
strategies of the students differ by variables of gender, class grade to study and department to study, or not.
According to the result of t-test performed in order to determine if learning strategies of the students differ
by variable of sex, it has been found that there is a significant difference (p<.05) in favor of female students.
According to the result of t-test performed in order to determine if learning strategies of the students differ by
variable of the department to study, it has been found that there isn’t any significant difference (p>.05). And again
according to the result of t-test performed in order to determine if learning strategies of the students differ by
variable of the class grade to study, it has been found that there isn’t any significant difference (p>.05).
Considering the results obtained by the study, it has been suggested to train students in terms of learning
strategies, conduct workshops to develop these strategies and determine learning strategies of students in terms
of different variables which are not discussed in this study.
Keywords: Learning, learning strategy, high school students
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Özet
Bir eğitim programının başarısını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de öğretmenlerin eğitim
programı ile ilgili görüşleri ve algılarıdır. Öğretmenlerin uyguladıkları eğitim programı ile ilgili görüşleri ve
algıları hizmet öncesi eğitimleri olan eğitim fakültelerinde sırasında aldıkları eğitimle oluşmakta ve öğretmen
olduktan ve atandıktan sonra da sınıf içi etkililiklerine ve davranışlarına yansımaktadır. Bu bağlamda metaforların
öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi esnasında eğitimle ilgili belli olgulara ilişkin sahip oldukları zihinsel
imgeleri açığa çıkarmada, anlamada ve değiştirmede güçlü bir pedagojik araç olarak kullanabileceğini söylemek
mümkündür. Öğretmen eğitiminin temelini oluşturan eğitimle ilgili bu kavramlardan bir tanesi de “eğitim
programı” kavramıdır.
Bu çerçeve içerisinde çalışmanın amacı Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinin eğitim programı kavramı ile
ilgili görüşlerinin metaforlar yolu ile incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016 - 2017 eğitim – öğretim
yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümünde öğrenim gören
son sınıf öğrencileri (n=83) oluşturmaktadır. Bu çalışmaya katılan Temel Eğitim Bölümü öğrencileri cinsiyetleri
açısından incelendiklerinde % 87.95 (n=73)’inin kız,% 12.05 (n=10)’inin ise erkek öğretmen adayları oldukları
görülmüştür. Temel Eğitimi Bölümü öğrencileri öğrenim gördükleri konu alanı açısından incelendiklerinde
%55.42 (n=46)’sinin Sınıf Öğretmenliği öğrenimi gördükleri, % 44.58 (n=37)’inin ise Okul Öncesi Öğretmenliği
öğrenimi gördükleri görülmüştür.
Araştırmada, öğretmen adaylarının eğitim programı ile ilgili metaforik algılarını belirlemek amacıyla
nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada nitel veriler öğrencilerden yarı
yapılandırılmış metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının eğitim programı
ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak için “Eğitim Programı …………………………..………… benzer çünkü
……………………………………………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma kapsamında elde
edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının eğitim programı
kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların analizinde dört aşama; Kodlama ve ayıklama aşaması, Örnek metafor
belirleme aşaması, Kategori geliştirme aşaması, Geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması izlenmiştir.
Elde edilen nitel veriler analiz edildiğinde öğretmen adaylarının 74 metafor ürettikleri görülmüştür. Bu
bağlamda öğretmen adaylarının eğitim programı kavramı ile ilgili olarak en fazla pusula, piramit, ağaç, fabrika,
yemek, metaforlarını kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları tarafından oluşturulan metaforlar
araştırmacılar tarafından yol gösterme, süreç, negatif yükleme, değişkenlik, kararsızlık, tek biçimlilik/tipleştirme,
engelleme, gereklilik gibi temalar altında toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adayları, Eğitim Programı,
Metafor
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Abstract
One of the factors that have an effect on the success of the implementation of the curriculum is the
teachers’ opinions and perceptions about curriculum. Teachers’ opinions and perceptions about curriculum they
implement are formed during their training period at education faculties and this is observed in their daily
classroom activities and behaviours when they become and are appointed as teachers. In this regard, it can be
said that metaphors can be used as a powerful research tool and instrument in order to reveal and to understand
preservice teachers’ images, about certain concepts related to education, to gain insights into their reasoning and
to change them (if possible). One of the key concepts related to teacher training is the concept of curriculum.
Within this framework the aim of the present study is to examine the opinions of Basic Education Department
preservice teachers’ about the curriculum concept via their metaphors. The study group of the present study
is formed by Abant İzzet Baysal University Education Faculty Basic Education Department senior preservice
teachers (n=83) in the spring semester of 2016 -2017 academic year. When the senior preservice teachers of
Basic Education Department are examined in terms of their gender, it is seen that 87.95 % of them (n=73) were
female preservice teachers while 12.05 % of them (n=10) were male preservice teachers. When the subject-areas
of preservice teachers are dealt with, it is observed that even though 55.42 % of them (n=46) were majoring
Classroom Teaching, 44.58 % of them (n=37) were majoring Preschool Teaching.
In the study phenomenological design as one of the designs used in qualitative researches was used in order
to determine and to reveal the metaphorical perceptions of preservice teachers about the curriculum concept.
The qualitative data were collected through a semi-structured metaphor form during the spring semester of
2016 -2017 academic year. Within this framework, the preservice teachers were asked to complete the following
sentence ,as: “Curriculum is like a(n) ………………. because ……………………….” In order to analyze the
qualitative data, content analysis technique was used.In this regard, in order to analyze the preservice teachers’
metaphors developed about the curriculum concept the the following stages ,namely; Coding and elimination
stage, Sample metaphor compilation stage, Sorting and categorization stage and Establishing validity and
reliability stage were used.
When the qualitative data were analyzed, it is seen that preservice teachers generated 74 metaphors. In this
regard, it is observed that preservice teachers mostly generated compass, pyramid, factory and food metaphors.
In addition to these, the metaphors were grouped by the researchers under; guiding, process, negative attribution,
variability, uncertainty, uniformity / standardization, prevention and necessity themes.
Keywords: Preservice Teachers, Basic Education Preservice Teachers, Curriculum, Metaphor
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Özet
Öğretmen adaylarının öğretmenlik yetkinliklerini etkileyen farklı değişkenler bulunmaktadır. Bu
araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen yetkinliklerinin, akademik güdülenme düzeyleri, Kamu
Personel Seçme Sınavı (KPSS) kaygıları ve akademik erteleme düzeyleri ile olan ilişkisini belirlemektir. Araştırmada
nicel araştırma desenlerinden olan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirleyen ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Resim,
Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümündeki üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 187 öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların %58’i kadın, %42’si erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel
Bilgi Formu”, “Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği”, “Kamu Personel Seçme Sınavı Kaygı Ölçeği”, “Akademik
Güdülenme Ölçeği” ve “Akademik Erteleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerle SPSS 21
paket programı kullanılarak t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinde dördüncü
sınıf öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda
öğretmen adaylarının akademik erteleme düzeylerinin “orta”, KPSS kaygı düzeylerinin “düşük”, akademik
güdülenme ve öğretmen yetkinlik düzeylerinin “yüksek” olduğu görülmüştür. Bu araştırma sonucuna göre erkek
veya kadın olmak öğretmenlik yetkinliği üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Bununla birlikte
öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeyleri ile yaşları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki
olduğu da görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğretmen yetkinlikleri ile akademik erteleme düzeyleri arasında
pozitif yönlü düşük, akademik güdülenme düzeyleri ile de pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu
görülmüştür. Bu araştırmada elde edilen diğer bir sonuçta öğretmenlik yetkinliği ile öğretmen adaylarının anne
ve babalarının eğitim durumları ile mesleklerinin anlamlı olarak bir farklılık oluşturmadığıdır. Tek yönlü varyans
analizi sonucuna göre adayların öğrenim gördükleri bölümlere göre öğretmen yetkinliklerinin istatistiksel olarak
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları,
akademik güdülenmeleri ve Kamu Personel Seçme Sınavı kaygıları adayların öğretmenlik yetkinliklerinin
%23’ünü açıklamaktadır. Ancak bu değişkenler arasından yalnızca akademik güdülenme düzeyinin istatistiksel
olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, öğretmen yetkinliğindeki değişkenliği akademik güdülenmenin
tek başına açıkladığı söylenebilir. Bununla birlikte, öğretmen yetkinliğini etkileyen başka değişkenlerin de olduğu
söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen yetkinliği, akademik güdülenme, akademik erteleme, KPSS kaygısı,
öğretmen adayı
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Abstract
There are different variables that affect the teacher efficacy of prospective teachers. The main aim of this
research is to determine the relationships between the prospective teachers’ teacher efficacy and their level of
academic motivation, Public Personnel Selection Examination (KPSS) and academic procrastination levels. In
the research, relational screening model that determines the relationship between two or more variables is used.
The sample of the research is composed of 187 prospective teachers who are studying in third and fourth grade
in Adnan Menderes University Faculty of Education, Department of Art, Primary School and Social Studies
Teaching. And also 58% of the participants are female and 42% are male. “Personal Information Form”, “Ohio
Teacher efficacy Scale”, “Public Personnel Election Examination Concern Scale”, “Academic Motivation Scale”, and
“Academic Procrastination Scale” are used as data collection instrument in the research. T-test, one-way analysis
of variance, correlation and regression analysis were performed using SPSS 21 package program. Findings of the
research indicate that there is a statistically significant difference in favor of fourth grade students at the level
of academic motivation of the prospective teachers. It is seen that the academic procrastination levels of the
prospective teachers are “moderate”, the KPSS anxiety levels are “low”, and the academic motivation and teacher
efficacy levels are “high”. According to this research result, being male or female does not make a significant
difference on teacher efficacy. However, it is also seen that there is a positive and moderate relationship between
the level of academic motivation of the teacher candidates and their age. Also it is observed that there is a low
and positive correlation between teacher efficacy and academic procrastination behaviors and also moderate
and positive correlation with academic motivation levels of the prospective teachers. Another result obtained in
this research is that the educational status of prospective teachers’ parents and their professions do not make a
meaningful difference on their teacher efficacy. According to the results of the one-way ANOVA, teacher efficacy
do not differ statistically according to the prospective teachers’ departments. In addition, teacher candidates’
academic procrastination behaviors, academic motivations and Public Personnel Selection Examination
concerns explain 23% of the teacher efficacy of candidates. However, among these variables, only the level of
academic motivation is found to be statistically significant. In this context, it can be said that the variation in
teacher efficacy is explained by academic motivation alone. On the other hand, it can be said that there are other
variables that affect teacher competence.
Keywords: Teacher efficacy, academic motivation, academic procrastination, KPSS anxiety, prospective
teacher.
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Özet
2013 ve 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarında bulunan öğrenme alanlarında çoğu bilişsel
olmakla birlikte; bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alana ait birçok kazanım bulunmaktadır. İlkokul 3. ve 4. sınıflar
düzeyinde hangi öğrenme alanında ne kadar kazanım bulunduğu ve bu kazanımların hangi alanlarda ve hangi
düzeylerde gerçekleştiği merak konusudur. Bu araştırmanın amacı ilkokul 3. ve 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim
programında yer alan kazanımların öğrenme hedefleri taksonomisi açısından incelenmesidir. Araştırmada
doküman incelemesi yapılmıştır. İncelenen dokümanlar Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen
ve uygulanan 2013 ve 2017 fen bilimleri dersi öğretim programıdır. Çalışmada kazanımların, bilişsel-duyuşsalpsiko-motor alanlarda hangi tür sınıflandırma içinde yer aldığı ve hangi alanın hangi basamağında yer aldığı
uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Araştırmanın verileri incelenen dokümandan doğrudan alınmış,
uzman görüşlerine tabi tutulmuş ve frekans-yüzde gibi betimsel istatistikler ile ifade edilerek analiz edilmiş
ve yorumlanmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen bulgulara göre, 2013 ilkokul 3. sınıf fen
bilimleri dersi öğretim programında 32 kazanıma ve 2013 ilkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında
46 kazanıma yer verilmiştir. Bununla birlikte 2017 ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında 36
kazanıma ve 2017 ilkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında 46 kazanıma yer verilmiştir. Araştırmada
yapılan analizlere göre, bu kazanımların bir kısmı birden fazla beceri gerektirdiğinden, bölünmesi gereken ve ayrı
bir kazanım olarak ifade edilmesi gereken kazanımlar olarak belirlenmiştir. Hem 3. hem de 4. sınıf düzeylerinde
kazanımlar ağırlıklı olarak bilişsel alana ilişkindir. Duyuşsal alana ve psiko-motor alana ilişkin kazanımların
sayısının çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bulgular, fen bilimleri dersi öğretim programının vizyonu ile
çelişmektedir. Öğrencilerin fen okuryazarı olması adına kullanılan ifadeler yalnızca bilişsel alana ilişkin değildir.
Bütünsel bir anlayışla öğrencilerin hem bilişsel hem duyuşsal hem de psiko-motor alana ait kazanımları edinmesi,
fen okuryazarı bireyler olmasını kolaylaştıracaktır. Bu kazanımlara ne düzeyde ulaşıldığını ortaya koymak adına
da çeşitli uygulamalar ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu anlamda kazanımların taksonomik açıdan yeniden
incelenerek bu kazanımlara fen okuryazarlığını destekleyici bir nitelik kazandırılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: İlkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Kazanımlar, Öğrenme Hedefleri
Taksonomisi.
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Abstract
There are several learning outcomes related to cognitive, affective and psycho-motor fields; mostly to
cognitive domain, in learning fields of 2013 and 2017 Science curriculum. It is an issue of concern that how many
learning outcomes there are in which field at elementary school third and fourth grades and in which fields and in
what degrees the outcomes are. This research aims to examine the learning outcomes in elementary school third
and fourth grades science curriculum in relation with taxonomy of learning outcomes. Document analysis was
used in the research. The documents under investigation were the 2013 and 2017 Science curriculum which were
developed and practiced by Ministry of National Education in Turkey. It is defined with expert views that in which
domain the learning outcomes take place; cognitive, affective or psycho-motor; in which field and in which step
they take place. The data of the study were directly collected from the documents under examination, subjected
to expert views, analyzed and interpreted with descriptive statistics such as frequency and percentage. In line with
the aims of the study and according to the collected data, it is found that there are 32 learning outcomes in 2013
elementary school third grade Science curriculum and 46 learning outcomes in 2013 elementary school fourth
grade Science curriculum. Along with this, it is found that there are 36 learning outcomes in 2017 elementary
school third grade Science curriculum and 46 learning outcomes in 2017 elementary school fourth grade Science
curriculum. According to the analysis some of the learning outcomes require more than one skill and they were
labeled as the outcomes which should be divided or named as a separate outcome. The learning outcomes in third
and fourth grades were mainly related with cognitive domain. It was seen that the number of learning outcomes
related to affective and psycho-motor domain were quite limited. This finding is in conflict with vision of Science
curriculum. The statements about students’ science literacy are not only related with cognitive domain. In a
holistic manner, achieving the learning outcomes of cognitive, affective and psycho-motor domains will enable
to be individuals with Science literacy. Various practices and evaluation should be done to define in what degree
the learning outcomes are reached. In this sense the learning outcomes should be re-evaluated in a taxonomical
point and these learning outcomes should be organized in a manner that will develop Science literacy.
Keywords: Elementary School Science Curriculum, Learning Outcomes, Taxonomy of Learning Outcomes.
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Özet
Mış gibi yapmak herhangi bir eylemi yapıyor gibi görünmektir. Günlük yaşam içerisinde yaşanan olay ve
durumlarda, “görünenin” arkasında başka bir “görünmesi gerekenin” olması söz konusu olabilmektedir. Uyarıcıtepki ilişkisi, bilinç, bilinçaltı, geçmiş yaşantılar, deneyimler vb. etkenler, insan davranışlarının arkasında yatan
nedenleri oluşturmaktadır. Bireylerin yapmayı istediği veya istemediği davranışlar, bu nedenlere göre şekillenir.
Bireyler, günlük yaşamlarında bir şeyi yapıyormuş gibi görünmek de isteyebilir. Öğrenciler açısından bakıldığında
ise bir dersten başarılı olmak için derse çok çalışıyormuş gibi yapmak veya dersi önemsiyormuş gibi görünmek
söz konusu olabilmektedir. Bu durum da mış gibi yapma eğilimini ortaya çıkarmaktadır. Bu problem durumunu
incelemek için, öğrencilerin tüm öğrenme sürecindeki aldatma-aldanma durumları ve buna bağlı olarak onların
öğrenme düzeylerini belirleme ihtiyacı hissedilmiştir. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenme-öğretme
sürecinde mış gibi yapma eğilimini ve bu eğilimlerinin öğrenme düzeylerine nasıl bir etkide bulunduğunu
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler süreç boyunca gözlemlenmiş ve öğrenme-öğretme sürecindeki
yaşantılar, günlük yaşamdan “mış gibi yapmak” deyimiyle bağdaştırılmıştır. Çalışma 2012-2013 bahar döneminde
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir bölümün 2. sınıfında öğrenim gören 36 öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eylem araştırmasına göre tasarlanan bu çalışmada, uygulamalara bir araştırmacı
ve bir de gözlemci katılmıştır. Her iki kişinin de gözlemleri sonucunda şekillenen kanılar rapor edilmiştir. Mış
gibi yapma eğilimi davranışları ise, iki dönemlik pilot uygulamalar ve öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda
belirlenmiştir. Süreç boyunca öğrencilerin “dinleme (dersi dinliyormuş gibi yapma), katılma (derse katılıyormuş
gibi yapma), sorumluluk (sorumluluğunu yerine getiriyormuş gibi yapma), devam (derse devam ediyormuş gibi
yapma), önemseme (dersi önemsiyormuş gibi yapma), çalışma (çalışıyormuş gibi yapma), öğrenme (öğrenmiş gibi
yapma)” davranışlarına gözlemci ve araştırmacı tarafından çeşitli puanlar verilerek ve tüm öğrencilerin her bir
davranış için kendilerine verdikleri puanların ortalaması bulunarak değerlendirmeler yapılmıştır. Aynı zamanda,
öğrencilerin öğrenme düzeylerini (erişi) belirlemek için öntest ve sontest olarak uygulanan, güvenilirliği ve
geçerliliği test edilerek kanıtlanmış bir başarı testi kullanılmıştır. Verilerin analizi için, öğrencilerin öğrenme
düzeyleriyle birlikte her bir mış gibi yapma davranışına yönelik belirlenen puanlar incelenmiş, frekans ve
ortalama olarak ifade edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, çalışmaya katılan öğrencilerin genel olarak
orta düzeyde mış gibi yapma eğilimine sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin mış gibi yapma eğilimleri
düzeylere göre incelendiğinde; çok düşük (%8,4), düşük (%11,1), orta (%33,3), yüksek (%33,3) ve çok yüksek
(%13,9) düzeylerde mış gibi yapma eğilimine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin mış gibi yapma
eğilimi düzeylerine göre öğrenme düzeyleri incelendiğinde, mış gibi yapma eğiliminin öğrenme düzeyini negatif
yönde etkilediği bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mış Gibi Yapma Eğilimi, Öğrenme-Öğretme Süreci, Öğrenme Düzeyi.
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Abstract
Pretending is acting as if you are doing something when in fact you are not. In daily life, there might be
other things “needed to be seen” behind the “ostensible”. Factors like, stimulus-response relationship, conscious,
subconscious, background, experiences etc. form the motives behind the human behaviors. The behaviors
individuals want to or don’t want to do are shaped as a result of these motives. In everyday life, individuals might
like to seem as if they are doing something. In the case of students, they might want to give an impression as if
they are studying hard or they care a lot to succeed in the lesson. And this results in a tendency to pretend. In
order to investigate this problem, we felt the need to detect all the deceptions and delusions students experience
throughout their learning process and determine their learning level. The purpose of this study is to propound
tendency of students’ pretending and how this affects their learning levels. In line with this purpose, students
were observed throughout the process and their experiences during their educational life are associated with the
concept of “pretending” in the daily life. The study was carried out during the spring semester of the academic
year of 2012-2013 with 36 sophomores who attended to Faculty of Education in Muğla Sıtkı Koçman University.
The study was designed as an action research and conducted by a researcher and an observer. The views shaped
by the views and opinions of both researchers were reported. Tendency of students’ pretending behaviors were
determined via the pilot practices implemented for two semesters and interviews with the students. During the
process both the observer and the researcher gave points to the behaviors: “listening (pretending to be listening),
participating (pretending to be participating in the lesson), responsibility (pretending to be doing his share), caring
(pretending to be caring for the lesson), studying (pretending to be studying the lesson), and learning (pretending to
be learning the lesson)”. In the end, the evaluations were made by using the means of these points and students’
self-assessments. In addition, a pretest-posttest achievement test which was proved to be reliable and valid was
applied. To analyze the data, with the students’ learning levels, the points given for each pretending behavior was
examined and arranged in the form of frequency and means. According to the findings, it was seen that on the
whole the participants’ tendency to pretend was at a moderate level. When students’ tendency to pretend was
examined in terms of levels; it was found that 8,4% was very low, 11,1% was low, 33,3% was moderate, 33,3% was
high and 13,9% was very high. When the relationship between the levels of tendency to pretend and the learning
levels investigated, it was found out that tendency to pretend had a negative effect on students’ learning levels. In
the end various suggestions were generated accordance with the findings of the research.
Keywords: Tendency of Students’ Pretending, Learning-Teaching Process, Learning Level.
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Özet
Okul öncesi eğitim çocuğun tüm gelişim alanlarını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Yaşamın ilk
yıllarında gelişim ve öğrenmenin hızlı olması, elde edilen kazanımların ilerleyen dönemleri etkilemesi okul
öncesi dönemin en iyi biçimde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Okul öncesi eğitimde öğretim araç gereçleri,
öğretmen becerileri ve eğitim programı çocuğun gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Çeşitli ülkelerde farklı
kuramsal temellere dayanarak okul öncesi eğitimde kullanılan birçok farklı eğitim programı hazırlanmıştır.
Her eğitim programının kendine özgü öğrenme anlayışı, felsefesi, amaçları, öğrenme içeriği, öğretim yöntem
ve teknikleri, öğretim materyalleri, sınıf düzeni, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri bulunmaktadır. Bu
çalışmanın amacı okul öncesi öğretiminde uzun yıllardır önemini korumasına rağmen Türkiye’de henüz
akredite olmayan Montessori Eğitim Metodunu eğitim programının temel unsurları açısından incelemektir.
Araştırmada Montessori Eğitim Metodu eğitim programlarının temel unsurları olan programın amaçları,
içeriği, öğrenme durumları ve ölçme ve değerlendirme etkinlikleri açısından analiz edilmiştir. Çalışmada nitel
araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular bir tablo halinde özetlenmiş
ve elde edilen veriler ışığında öneriler getirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre Montessori metoduna dayalı
öğretim programlarının temel amacı, çocuğun bedensel, zihinsel ve duyuşsal gelişimlerini desteklemek suretiyle
çocuğun okula karşı olumlu bir tutum sergilemesini sağlamaktır. Programların içeriğinde holistik bir anlayış
temel alınmaktadır. Programda problem çözme, bireysel öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ve oyun temelli
öğrenmeye dönük öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Son olarak, Montessori metodunda sürece dayalı ölçme
ve değerlendirme etkinlikleri kullanılmaktadır. Bu açılardan bakıldığında Montessori öğretim metodunun
ilerlemeci eğitim felsefesi ve yapılandırmacı öğrenme anlayışıyla uyumlu olduğu görülmektedir. Çalışmanın okul
öncesi alanında çalışma yapan program geliştirmecilere, akademisyenlere, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına
kuramsal bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Montessori Eğitim Metodu, Okul Öncesi Eğitim Programı
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Abstract
Pre-school education is one of the important factors affecting development of chhildren. In the first years
of life, the fact that development and learning are fast and the learning outcomes influence the later periods,
requires that the pre-school period has to be evaluated in the best way. Instructional equipments, teacher skills
and curriculum in preschool education play an important role in the development of the child. A number of
different curriculum have been developed in various countries, which are used for pre-school education on the
basis of different theoretical bases. Each curriculum has its own concept of learning, philosophy, aims, learning
content, teaching materials, classroom organization, measurement and evaluation activities. The Montessori
method is one of the curriculum used in pre-school education. The purpose of this study is to evaluate Montessori
Education Method in terms of the basic proponents of the curriculum of. In this research, the Montessori Training
Method were analyzed in terms of curriculum objectives, content, learning situations and measurement and
evaluation techniques, which are the basic elements of the training programs. In the study, document analysis,
which is the one of of the methods of descriptive analysis methods, was used. The findings are summarized in a
table and some recommendations were developed. According to the results of the research, the main purpose of
the Montessori curriculum is to ensure that the child has a positive attitude towards the school by supporting the
physical, mental and emotional development of the child. The content of the curriculum is designed in accordance
with a holistic understanding. The teaching methods used in the curriculum are based on problem-solving,
individual learning, collaborative learning and game-based learning. Finally, the measurement and evaluation
activities in the curriculum are process oriented. Considering all these, Montessori teaching method seems to be
in accordance with progressive education philosophy and constructivist learning approach. It is believed that the
that reseach will provide a theoretical contribution to curriculum developers studying in pre-school education,
the academicians, teachers and prospective teachers.
Key Words: Montessori Education method, Pre-school education Curriculum
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Özet
Araştırmanın odak noktasını “öğrenme sorumluluğu” kavramı oluşturmaktadır. Öğrenme sorumluluğunun
eğitim-öğretimde ulaşılmak istenen başarıda önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Öğrenme sorumluluğu,
öğrencilerin okul başarısında ve akademik-eğitim-öğretim yaşamlarında anahtar bir yapı olması itibariyle
önemlidir. Vygotsky’nin (1978) ortaya koyduğu “potansiyel gelişim alanı (zone of proximal development)”; yeni bir
şey öğrenmekte olan bir öğrencinin çevresinden yardım almaksızın yapabildiği işler ile çevresinden yardım alarak
yaptığı işlerin farkını ifade etmektedir. Bu çalışmada potansiyel gelişim alanı bağlamında yapılan yönlendirmelerle
ve verilen öğrenme görevlerinin gerçekleştirilmesiyle öğrencilerin öğrenme sorumluluğunun geliştirilmesi
planlanmıştır. Araştırmanın amacı, potansiyel gelişim alanı bağlamında öğrencilerin öğrenme sorumluluğunun
geliştirilmesidir. Bu amaçla bir eylem araştırması yapılmıştır. Gerçekleştirilen eylem araştırması, teknik/bilimsel/
işbirlikli eylem araştırması türü olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenme sorumluluğunun geliştirilmesi
amacıyla potansiyel gelişim alanına uygun görev, etkinlik ve yönlendirmeler uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu Muğla’da bir ortaokulda öğrenim gören 36 6. sınıf öğrencisi (18 partner) oluşturmaktadır. Çalışma
grubu içerisinde öğrencilerle birlikte, onların aileleri ve öğretmenleri de araştırmanın etken öğeleri arasındadır.
Yapılan uygulamalar arasında, öğrencilere fen bilimleri ve bilim uygulamaları dersleri kapsamında verilen
çeşitli okul içi ve okul dışı 8 öğrenme görevi bulunmaktadır. Bu görevlerin sonucunda öğrenme etkinliklerinin
sonuçlarının sınıf içerisinde değerlendirmeleri, öğretici/uygulayıcı yönlendirmeleri ve dönütleri yer almaktadır.
Araştırma kapsamında öğrencilerin çalışma alışkanlıkları belirlenmiş, katılımlı gözlemler ile birlikte öğrencilerle
ve velileriyle çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak Yakar ve Saracaloğlu (2017) tarafından
ortaokul öğrencileri için geliştirilen “Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan uygulama
ve analizler ile öğrencilerin öğrenme sorumluluğu düzeyleri izlenmiş ve bütünsel olarak yorumlanmıştır. Elde
edilen bulgular, grafikler aracılığıyla her bir katılımcı öğrenci için ve her bir potansiyel gelişim alanı partneri için
ayrı ayrı raporlanmıştır. Potansiyel gelişim alanı partnerlerinin gerçekleştirdikleri öğrenme görevlerinde elde
ettikleri puanların ortalamaları ve grafikleri göz önüne alındığında: her partnerin öğrenmeye yönelik sorumluluk
ölçeğinden aldıkları puanlarda süreç içerisinde, doğrusal olmasa da, bir artış olduğu; öğrencilerin öğrenmeye
yönelik sorumluluk puanlarındaki potansiyel gelişim alanı farkının süreç içerisinde istendik şekilde daraldığı
belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonunda bulgulara dayalı olarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Öğrenme Sorumluluğu, Potansiyel Gelişim Alanı, Eylem Araştırması.
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Abstract
The concept of “learning responsibility” is the focus of this study. It is thought that learning responsibility
has a crucial role for academic success. Learning responsibility is vital, as it has a key role in students’ school
success and academic life. Vygotsky (1978) propounded “zone of proximal development” which is the difference
between the things a student can do with or without getting help from others while learning new things. This
study was devised for students to help them develop learning responsibility through instructions and learning
tasks in the context of zone of proximal development. The study aimed students to develop learning responsibility
in the context of zone of proximal development and it was designed as an action research which is technical/
scientific/collaborative. The students were given tasks, activities and instructions which were appropriate to
the zone of proximal development in order to have students develop learning responsibility. The study group
was composed of 36 6th grade students (18 partners) attending to a secondary school in Muğla. Besides the
students, their parents and teachers were active members of the study group. Among the implementations there
were 8 learning tasks which involved various intramural and out-of-school activities within the framework of
Science and Scientific Applications lessons. In the wake of these tasks, came the evaluations of the learning
outcomes which were observed throughout the classroom activities, guidance and the feedbacks of the instructor.
In the scope of the study, the study habits of the students were determined, participant observations were made
and various interviews with the parents were conducted. Data were collected through “Scale of Responsibility
towards Learning” which was developed for secondary school students by Yakar and Saracaloğlu (2017). Through
the implementations and analysis, learning responsibility levels of students were monitored and interpreted
holistically. The findings were reported individually for each participant and their zone of proximal development
partner via graphics. When the average scores and graphics the partners got from their learning tasks were taken
into consideration; it was designated that in the course of time though it was not linear, there was a rise in the
scores each partner got from the scale of responsibility towards learning. Also, in the course of time, there was an
intended decrease in the difference between students’ scores on the zone of proximal development. At the end of
the study several suggestions were made in the light of the findings.
Keywords: Learning Responsibility, Zone of Proximal Development, Action Research.
(i) Bu

araştırma, Uzm. Ali YAKAR’ın Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU danışmanlığında yürüttüğü doktora tezinden
üretilmiştir.
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Öğretmen Eğitimi Kapsamında Vaka-Temelli ve Yansıtıcı Sınıf Yönetimi Dersi Üzerine
Bir Eylem Araştırması
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Özet
Sınıf yönetimi, kısaca öğrenciler için etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak için gerekli olan beceriler ve
yöntemlerdir. Sınıf yönetimi, öğretimin etkili bir şekilde yürütülebilmesi, öğrenme için olumlu bir sınıf ortamı
yaratılabilmesi, sınıfta ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesi ve ortadan kaldırılabilmesi konularını
içerdiği için doğrudan öğrencilerin öğrenmelerini etkiler. Bu nedenle öğretmen eğitimi programlarının gerekli
bir boyutudur. Bu kapsamda çalışmanın amacı vaka-temelli ve yansıtıcı sınıf yönetimi dersinin, öğretmen
adaylarının öğretimle ilgili özyeterlik, öğretmenliğe yönelik tutumu ve öğretmenlik mesleği üzerine görüşleri
değerlendirilmiştir. Çalışma, eylem araştırması olarak tasarlanmıştır ve çalışmaya toplam otuz yedi üçüncü sınıf
öğretmen adayı katıldı. Öğretmen adaylarından veri toplamak için, “Öğretmen Adayı Bilgi Formu” kullanılarak
ön test ve son test uygulandı. İlk derste araştırmacı bilgi formunu ön-test olarak öğrencilere uyguladı. Toplam 14
hafta boyunca, dersin yürütücüsü de olan araştırmacı, dersleri gerçek vakalara, videolara, filmlere, hâlihazırda
görev yapmakta olan öğretmenlere, sınıfa davet ettiği “ziyaretçi” rolündeki uzman kişilere, öğrencilerin görüşlerini
yansıttıkları defterler aracılığıyla topladığı öğrencilerin özyansıtmalarına ve canlandırma gibi sınıf-içi aktivitelere
dayalı olarak yürütmüştür. Bu süre boyunca, öğrencilerin önerileri, görüşleri ve yansıtmaları göz önünde
bulundurularak gerekli durumlarda ders uyarlanmıştır. Dönem sonunda, öğrencilere son test verilmiştir. Son
test kapsamında öğrencilerden özyeterlik ve tutum ölçeklerini yeniden tamamlamaları istenmiştir. Ayrıca dersin
öğretimle ve sınıf yönetimi ile ilgili görüşleri üzerindeki etkisini ve dersi gelecek dönemlerde iyileştirebilmek için
önerilerini almak amacıyla açık uçlu sorular da sorulmuştur. Elde edilen nicel veriler hem betimsel (ortalama,
standart sapma, frekans, yüzde) hem de çıkarımsal (ilişkili örneklemler için t-testi) istatistik kullanılarak analiz
edilmiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen nitel veriler ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular, öğretmen
adaylarının çoğunluğunun (% 48,6) öğretmenliği seçtikleri için memnun olmalarına rağmen % 27’sinin bundan
memnun olmadığı ve eğer ikinci bir seçme şansı verilse öğretmenlik dışında bir alan seçeceklerini ortaya
koymuştur. Öğretmenliği seçmelerindeki en önemli nedenler öğretme isteği (% 45, 9), devlette çalışma imkânıdır
(% 45,9). Adayların % 62,2’si mezuniyetten sonra öğretmenlik yapmayı planlamaktadır. Öte yandan, adayların en
temel endişeleri arasında “öğrencilerle baş etmek” (% 68), çalışacakları yer ya da bölge (% 59,5) yer almaktadır.
Çalışmanın en önemli bulgularından bir tanesi, dönemin sonunda öğretmen adaylarının öğretmenlikle ilgili
özyeterliklerinde (t (36) = 4.50, p<.01) ve öğretmenliğe yönelik tutumlarında (t (36) = 2.15, p<.05) anlamlı
bir farklılığın görülmesiydi. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar da öğretmen adaylarının sınıf
yönetimine ve öğretmenliğe yönelik görüşlerinin olumlu yönde değişme gösterdiğini desteklemiştir. Öğretmen
eğitimi programlarının özünü oluşturan derslerden biri olan sınıf yönetimi, eğer vaka incelemelerine, öğrenci
yansıtmalarına/fikirlerine, ziyaretçi uzmanlara, görsel ve işitsel materyallere, etkileşimli ve uygulamaya
dayalı aktivitelere dayandırılarak yürütülürse, hem öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumlarını
ve özyeterliklerini geliştirebilir hem de öğretimle ilgili vizyonlarını genişletebilir. Bu nedenle özellikle eylem
araştırmasının prensipleri kullanılarak yapılan çalışmaların bulguları titizlikle incelenmeli ve öğretmen eğitimi
alanında görev yapan uygulamacılar ve araştırmacılar tarafından dikkate alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: vaka-temelli yansıtıcı sınıf yönetimi, öğretmen adayları, öğretmen eğitimi programları
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Abstract
Classroom management can be briefly defined as skills and ways to sustain an effective learning environment
for students. It directly influences students’ learning through organizing and delivering instruction effectively,
creating positive atmosphere to learn, and preventing and eliminating misbehaviors in the classroom. It is an
essential component of teacher education programs. Within this context, the aim of this study is to assess the
effect of case-based and reflective classroom management course on preservice teachers’ teaching efficacy,
teaching attitude, and views on teaching. The study was designed as an action research. The participants were 37
third grade teacher candidates taking the course. To collect data, the researcher administered pretest and posttest
using a “Teacher Candidates Information Form.” In the very first lesson, the researcher delivered the Teacher
Candidates Information Form to the students as the pretest. Throughout 14 weeks of the semester, the researcher,
as also the instructor, conducted lessons which were designed based on real cases, videos and films, letters from
the teachers, classroom visitors, students’ self-reflections using a reflection log, and classroom activities such as
role-playing. During this time, based on students’ suggestions, views, reflections, the course was adapted when
necessary. At the end of the semester, the students were given the post-test including only teaching attitude
scale and teacher sense of self-efficacy scale together with open-ended questions asking about the effect of the
lesson on their views about teaching and classroom management besides suggestions for improving the course
for the future. The quantitative data obtained were analyzed using both descriptive (means, standard deviations,
frequencies, percentages) and inferential statistics (paired-samples t-tests). The qualitative data collected via
open-ended questions were analyzed using content analysis. The findings indicated that although most of them
(48.6%) were satisfied with choosing teaching, 27 % were not satisfied and would choose another program other
than teaching if they had a second chance. The main reasons for choosing teaching were their desire to teach
(45.9 %) and opportunity to work for the state (45.9 %). They planned to teach professionally after graduation
(62.2 %), but their main concern/worry about teaching was found as “coping with students” (68 %) and the
place/region they would work (59.5 %). The most important finding is that, at the end of the semester, there was
a significant increased change in students’ teaching-related self-efficacy, t (36) = 4.50, p<.01. Similar change was
observed in teaching attitude as well, t (36) = 2.15, p<.05. The comments of the students in the open-ended part
also supported their positively changing views and attitude towards managing their classrooms and teaching. As
one of the cores in teacher education programs, classroom management course could not only foster preservice
teachers’ teaching attitude and efficacy beliefs but also broaden their visions on teaching when it provides enough
room for cases, reflections, visitors, audiovisuals, and interactive/experiential activities. Therefore, the findings of
studies, especially the ones based on action research, should be examined rigorously and taken into consideration
by the teacher education practitioners and researchers.
Keywords: case-based reflective classroom management, teacher candidates, teacher education programs
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Özet
Öğrencilerin etkileşim halinde olmalarını ve birlikte çalışmalarını gerektiren, eğitsel amaçlarla oluşturulmuş
küme çalışmaları (özellikle ilkokul yıllarında), akran öğretimi, işbirlikli öğrenme, takım temelli öğrenme gibi
etkililiği kanıtlanmış öğretim yöntemlerini, birbirlerinden farklı nitelikler ve adlarla anılmakla birlikte, genel olarak
“grup çalışması” olarak betimleyebilmek mümkündür. İlgili alanda yapılan çalışmalarda grup çalışmalarının,
eleştirel düşünme, problem çözme, anlamlı ve kalıcı öğrenme, sorumluluk bilinci, güven duygusu, iletişim gibi
pek çok beceriyi olumlu etkilediği ortaya konmuştur. Bunların yanında grup çalışmalarında tüm çalışmanın
bir grup üyesinin üzerine yüklenmesi, görev dağılımındaki dengesizlikler, görev-öğrenci eşleşmelerinin doğru
yapılamaması, grupta üyelerin yeteri kadar çalışmaması ve sorumluluk üstlenmemesi, bazı öğrencilerin bireysel
çalışmayı tercih etmesi, grup içindeki anlaşmazlıklar, grupla çalışma planına uymada yaşanan sorunlar ve grup
kurallarının eksikliği / oluşturulamaması gibi problemlerin yaşandığını gösteren araştırmalar da mevcuttur. Tam
da bu nokta, grup çalışmalarında öğrencinin bireysel katkısının değerlendirilmesi ve öğrencinin de bu tür bir
değerlendirme yapılacağından haberdar olması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Bu yüzden kimi araştırmacılar
öğretmenin öğrencinin süreçte sergilediği performansa dair daha geçerli sonuçlar elde etmesini sağlamak için
hem öz değerlendirme, hem de akran değerlendirmenin birlikte kullanılmasını önermişlerdir.
Ulusal ve uluslararası alan yazında grup çalışmalarının öğrenme çıktılarına etkisine ilişkin birçok araştırma
yapılmış olmasına rağmen, eğitim ortamlarında sıklıkla uygulanmakta olan grup çalışmaları için ulusal alan
yazında grup çalışmasına katkı düzeyinin öz değerlendirme yolu ile belirlenebileceği geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracına rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının herhangi bir grup
çalışmasındaki katkı düzeylerini öz değerlendirmeleri yoluyla belirlemeyi sağlayacak geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracının Türkçe Kültürü’ne kazandırılması olarak ifade edilebilir. Bu araştırma, hem ulusal alan yazında söz
konusu türden bir ölçeğin olmamasından dolayı önemli bir boşluğun doldurulmasına hizmet edecek olması, hem
de grup çalışmalarında aktif katılım ve sorumluluk alma boyutlarını destekleyeceği için önemli görünmektedir.
Bu araştırma Joo ve Dennen (2016) tarafından okul temelli grup (takım) çalışmalarına öğrenci katılımını
ölçmek amacıyla geliştirilmiş ve orijinal formu İngilizce olan “Grup Çalışmasına Katkı Ölçeği”nin Türk Kültürü’ne
uyarlanması ve geçerlik ve güvenirlik gibi psikometrik niteliklerinin ortaya konulmasını amaçlayan betimsel bir
çalışmadır. Araştırmada iki farklı üniversitede öğrenim gören 497 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Bu adaylardan
325’i açımlayıcı faktör analizi (AFA) grubunu(Grup 1), 172’si ise doğrulayıcı faktör analizi (DFA) grubunu (Grup
2) oluşturmaktadır.
“Grup Çalışmasına Katkı Ölçeği”nin Türk Kültürü’ne uyarlanması sürecinde yapı geçerliğinin test edilmesi
için öncelikle AFA, ardından da söz konusu yapının geçerliğini sınamak üzere DFA uygulanmıştır. Analizler
Grup Çalışmasına Katkı Ölçeği’nin orijinal formu ile karşılaştırıldığında, orijinal formda “çaba” faktöründe yer
alan 6. maddenin elenmesi ve 7. maddenin “sorumluluk” faktörüne kayması dışında, orijinal ölçeğin üç faktör
(çaba, sorumluluk ve destekleyici davranış) ve 15 maddelik deneme formu ile aynen örtüştüğünü göstermektedir.
Bunun yanında ölçeğe ait cronbach alpha güvenirlik katsayısı çaba faktörü için 0,87; sorumluluk faktörü için
0,80; destekleyici davranış faktörü için 0,83 ve ölçeğin geneli için 0,90 olarak hesaplanmıştır. Grup Çalışmasına
Katkı Ölçeği’nin AFA sonucu belirlenen üç faktörlü yapısı, DFA ile test edilmiştir. Buna göre ölçeğin üç faktörlü
yapısına ilişkin DFA sonucu elde edilen uyum indekslerinin “kabul edilebilir sınırlar” içerisinde yer aldığı ve söz
konusu yapının, geçerli bir model olarak kabul edilebileceği ifade edilebilir.
Anahtar kelimeler: Grup çalışmasına katkı, öz değerlendirme, ölçek uyarlama
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Abstract
Group projects which are conducted for educational purposes (particularly in a primary school setting)
and require students to interact with each other, peer education, collaborative learning, team-based learning and
all the other instructional methods that have been proven effective can be described as “group work” although
they are known by different names or for their different features. In relevant studies, it has been revealed that
group work has positive influence on a range of skills such as critical thinking, problem solving, meaningful
and permanent learning, sense of responsibility and communication. On the other hand, there are also studies
which have confirmed that some problems might arise in group work. The entire work burden might be laid on
one single group member, tasks may not be distributed equally; tasks might be assigned to wrong students, some
group members may not work as hard as necessary or may not assume responsibility while some students might
prefer individual work to group work. In addition to these, problems in following the work schedule as well as
the deficiency of group rules/inability to decide on group rules are also among the group work-related issues. At
this point, it emerges as a necessity to assess students’ individual contribution to group work and to inform them
about this assessment. Therefore, some researchers have suggested that self-assessment should be accompanied
by peer assessment so as to help teachers obtain more relevant results regarding the group work performance of
a given student.
Effects of group work on learning outputs have been explored by various studies both in the national and
international literature in the area; however, the relevant national literature lacks a proper and reliable measurement
tool which would enable self-assessment in the process of defining contribution to group work, a common
method in learning environments. In this regard, the aim of the study can be described as the introduction of a
proper and reliable measurement tool for self-assessment, which will enable pre-service teachers to determine
their own contribution to group work, into Turkish culture. The significance of the present study lies in the fact
that it will fill an important gap since the national literature lacks a tool of the mentioned type and that it will
promote active participation and responsibility aspects in group works.
This is a descriptive study conducted in order to adapt the “Group Work Contribution Scale” to Turkish
and to reveal such psychometric features of the scale as reliability and validity. This scale was first developed by
Joo and Dennen (2016) to measure student contribution to school-based group (team) work and was devised in
English. 497 pre-service teachers from two different universities participated in the study. Of these pre-service
teachers, 325 formed the exploratory factor analysis (EFA) group (Group 1) and the remaining 172 constituted
the confirmatory factor analysis (CFA) group (Group 2).
In the process of adapting the “Group Work Contribution Scale” into Turkish culture, first EFA was
implemented to test the construct validity. Next, CFA was conducted in order to verify the validity of the subject
construct. Analyses show that, when compared to the original “Group Work Contribution Scale” form, the trial
form of 3 factors (effort, responsibility and backing-up behavior) and 15 items corresponds with the original scale
except for the eliminated 6th item in the “effort” factor and the shift of 7th item to the “responsibility” factor. As
for the Cronbach’s alpha reliability coefficient of the scale, it was calculated to be 0.87 for the effort factor, 0.80 for
the responsibility factor and 0.83 for the backing-up behavior. Finally, the coefficient was defined to be 0.90 for
the overall scale. The 3-item construct of the Group Work Contribution Scale, which was determined through
EFA, was checked via CFA. In view of this, the fit indices obtained through CFA for the 3-item construct of the
scale were found to be “within acceptable ranges” and hence, the model would be considered valid.
Keywords: Group work contribution, self-assessment, scale adaptation
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Özet
Bir eğitim programı işlevsellik, esneklik, bilimsellik, uygulanabilirlik gibi taşıması gereken tüm özelliklere,
etkin bir program değerlendirme süreci sonucunda sahip olur. Etkin bir program değerlendirme, sistematik,
bilimsel ve geniş kapsamlı değerlendirme çalışmaları ile mümkündür. Bu araştırmanın amacı, Samsun ili örneği
üzerinden programın kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme süreci boyutlarına göre
program değerlendirme alanında var olan problemleri belirlemek, problemlerin çeşitli değişkenlere göre (sınıf
düzeyi ve kıdem) anlamlı farlılık gösterip göstermediğini araştırmaktır.
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma türündeki survey (alan taraması) modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Samsun ili, çalışma evreni Samsun ilinin Atakum, Bafra, Canik ve İlkadım
ilçeleridir. Araştırmanın örneklemi ise Samsun ilinin Atakum, Bafra, Canik ve İlkadım ilçelerinden seçkisiz
(random) örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme ile seçilen ortaokul öğrencileri, Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri, Sosyal Bilgiler/İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarından
öğretmenler, maarif müfettişleri ve ortaokullarda görev yapan idarecilerden oluşmaktadır.
Araştırmada öğrencilere, öğretmenlere ve maarif müfettişi/okul idarecilerine “Program Değerlendirme
İle İlgili Problemleri Belirleme Anketi” uygulanmıştır. Anket çalışmasına 437 ortaokul öğrencisi; Türkçe,
Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
branşlarından 403 ortaokul öğretmeni ve 31 maarif müfettişi/okul idarecisi katılmıştır. Elde edilen verilerin
istatistiksel analizleri bir istatistik programı ile yapılmıştır.
Katılımcıların programın farklı boyutları ile ilgili problemleri incelendiğinde en çok karşılaştıkları sorunlar,
programın boyutlarının işlevsellik, esneklik, uygulanabilirlik, bilimsellik ve güncellik açısından yetersiz olmasıdır.
Bu durum program değerlendirmenin sistematik ve bilimsel olmamasından, paydaşların görüşlerine yeterince
yer vermemesinden ve dar kapsamlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, program değerlendirme
çalışmalarında programın yalnızca belli bir boyutunun değerlendirilmesi ya da değerlendirme çalışmalarındaki
örneklemin evrenin tamamını yansıtmaması da söz konusu sorunların ortaya çıkma sebebi olabilir.
Öğrencilerin program değerlendirme ile ilgili problemleri ile sınıf düzeyleri arasında genellikle 5. ve 6.
sınıftakilerin lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Maarif müfettişi/okul idarecilerinin program değerlendirme
ile ilgili problemleri kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermezken, Türkçe öğretmenleri için kazanım,
Fen bilimleri öğretmenleri için içerik, İngilizce öğretmenleri için öğrenme-öğretme süreci ve Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi öğretmenleri için içerik boyutlarında karşılaştıkları sorunlar kıdemlerine göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: program, program değerlendirme, problem, ortaokul
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Abstract
An education program gains its essential qualifications like funcitonality, flexibility, scientific and practicality
only after an effective program evaluation process. An effective program evaluation is possible with systematic,
scientific and in-depth evaluation studies. The purpose of this research is to define the problems in program
evaluation field according to program’s four different dimensions by using Samsun province as a sample and
search if the problems differ significantly according to various factors (class level and seniority).
In the research, the survey model, one of the quantitative research methods, is used. The population of the
research is Samsun city, and the target population of the research is Samsun city’s districts Atakum, Bafra and
İlkadım. There search’s sample consists of middle-school students, teachers of Turkish, Mathematics, Science,
Social Studies, English and Religion branches, education inspectors and administrators working at secondary
schools chosen with stratified sampling, one of the random sampling methods.
In the research, “Survey of Defining Problems about Program Evaluation” is applied to the students, teachers
and education inspectors/ school administrators. 437 secondary school students; 403 midde-school teachers of
Turkish, Mathematics, Science, Social Studies, English and Religion branches and 31 education inspectors/school
administrators participated in the survey. The collected data are statistically analyzed with a statistic program.
When the participants problems about program’s dimensions are examined, it is revealed that the most
common problems they face is the lack of adequacy of funcitonality, flexibility, practicality, scientific and actuality
of the education programs. Program evaluation not being systematic and scientific, shareholders’ opinions not
being included enough, being narrow-scoped, evaluating only one dimension or the sample in evaluation studies
not reflecting the whole population may be the cause for these.
It is observed that students’ problems related to program evaluation differ according to their class levels,
on behalf of those who are at 5th and 6th grades.The education inspectors’/ school administrators’ problems
with program evaluation don’t differ significantly according to their seniority. Problems differ significantly
according to their seniority, for Turkish branch teachers at acquisition dimension of the program, for Science
branch teachers at content dimension of the program, for English branch teachers at learning-teaching process
dimension of the program and for religion branch teachers at content dimension of the program.
Keywords: curriculum, program evaluation, problem, secondary education
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Özet
Okuryazar, okuması yazması olan, öğrenim görmüş kimse olarak, okuryazarlık ise okuryazar olma durumu
olarak tanımlanmıştır. Ancak değişen dünya şartları okuryazarlık kavramına okuma ve yazma becerisinden daha
derin anlamlar yüklemiştir. Artık okuryazarlık, anlamlandırma, yorumlama, okuma ve üretme için gerekli bilgi
ve becerilerin kazanımı ile içinde bulunulan toplum için gerekli entelektüel araç ve kapasitenin oluşturulması
şeklinde tanımlanmaktadır. Değişen tanım anlayışıyla birlikte çağın ihtiyaç ve önceliklerinin de yönlendirmesiyle
yeni okuryazarlık çeşitleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Program okuryazarlığı da günümüzde bilimsel literatüre
girmiş 30’dan fazla okuryazarlık çeşidinden biridir. Program okuryazarlığı kısaca temel program bilgilerine
sahip olma, eğitim programını anlayıp yorumlayabilme, eleştirel bir gözle inceleyebilme, uygulayabilme ve
uygulamaları bulunduğu şartlara göre uyarlayabilme olarak tanımlanabilir. Eğitimde, izlenen yol olarak kabul
edilen eğitim programının doğru anlaşılması ve uygulanması hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde önemli bir
yere sahiptir. Program okuryazarlığı kavramı bu açıdan çok önemlidir.
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin program okuryazarlığı kavramına yükledikleri anlamları ortaya
çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel bir çalışma yürütülmüştür. Uygun örnekleme ile seçilmiş Ankara ilinde
resmi okullarda görev yapan öğretmenler ile sosyal medya araçları üzerinden ulaşılan yüz on beş öğretmenden
“Program Okuryazarlığı” kavramının onlar için ne ifade ettiğini yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik
analizi ile incelenerek kodlar belirlenmiş, bu kodlar üzerinden de temalar oluşturulmuştur.
Çalışmada elde edilen veriler üç tema altında analiz edilmiştir:
“Yüklenen Anlam” teması altında öğretmenler, program okuryazarlığı kavramını nasıl yorumladıklarını
ifade etmektedir.
“Uygulamaya Dönük Fikirler” teması altında öğretmenler program okuryazarlığının davranışsal
göstergelerini açıklamaktadırlar.
“Kullanılan Metaforlar” teması altında ise öğretmenlerin program okuryazarlığını açıklarken kullandıkları
metaforlar analiz edilmiştir.
Bu temalar doğrultusunda öğretmenlerin eğitim programı kavramına yükledikleri anlam yorumlanmıştır.
Bu çalışmanın bulgularının literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunan “program okuryazarlığı” konusunda
kuramsal ve kavramsal temellerin oluşturulmasına, gelecekte öğretmenlerin program okuryazarlık becerilerinin
geliştirilmesi amacıyla yürütülmesi planlanan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Okuryazarlık, Program Okuryazarlığı, İçerik Analizi

470

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

Meaning Given To Concept Of “Curriculum Literacy” By Teachers
Ahmet Keskin1, Hünkar Korkmaz2
1Res. Asst., Hacettepe University, keskinahmat@gmail.com
2Assoc. Prof. Dr., Hacettepe University , hunkarkorkmaz@gmail.com

Abstract
The literate can be defined as the person who can read and write and have been educated. The literacy is
defined as the state of being literate. However, the changing world conditions have implications for the concept of
literacy more deeply than the ability to read and write. Now literacy is defined as the acquisition of the necessary
knowledge and skills for understanding, interpreting, reading and producing, and the formation of the necessary
intellectual tools and capacities for the society in which it is located. The changing of the literacy concept and
the necessity and priorities of the age emerged new types of literacy.. Curriculum literacy is one of the more than
30 literacy types in scientific literature today. Curriculum literacy can be defined as having basic curriculum
knowledge, understanding and interpreting the curriculum, critically examining it, applying and adapting it
according to the conditions in which it is applied. In education, the correct understanding and implementation
of the curriculum, which is regarded as the followed path, has an important place in achieving the objectives. The
concept of curriculum literacy is very important in this respect.
The purpose of this study is to reveal the meanings that teachers have upload into the concept of curriculum
literacy. A qualitative study has been carried out for this purpose. Teachers who work in public schools in Ankara,
selected by appropriate sampling, and 115 teachers who reach via social media tools, were asked to write what the
concept of “Curriculum Literacy” means for them. The obtained data were analysed by content analysis and the
codes were determined. Themes were also created through these codes.
The obtained data were analysed under three themes:
Under the theme “Meaning Given”, teachers express how they interpret the concept of curriculum literacy.
Under the theme “Practical Ideas”, teachers describe the behavioural indicators of curriculum literacy.
Under the theme “Metaphors Used”, metaphors used by teachers to describe curriculum literacy have been
analysed.
In the context of these themes, the meaning that teachers given to the concept of curriculum was interpreted.
Findings of this study, are thought to contribute to the establishment of theoretical and conceptual bases on
program literacy, which is a small number of studies in the literature. It is also expected to contribute to future
work on the development of “teachers’ program literacy skills.
Keywords: Literacy, Curriculum Literacy, Content Analysis

471

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 419
Tyler Değerlendirme Modeline göre 4. Sınıf Matematik Programının
Değerlendirilmesi
Melek Dönmez Yapucuoğlu1, Gonca Çınar2
1Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, dmelek@metu.edu.tr
2Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, gcinar@metu.edu.tr

Özet
Güncel matematik programları tüm ülkede uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bu programlar
üzerinde zaman zaman eğitim alanında yapılan gelişmelere göre düzenlemeler ve değişiklikler yapabilmektedir.
Bu çalışmanın esas odağı 4. sınıf matematik programıdır. Çalışmanın amacı 4. sınıf matematik programının
Tyler’ın Değerlendirme modeli temel alınarak değerlendirilmesidir.
Çalışmada 4. sınıf matematik programını değerlendirmek için karma araştırma yöntemine başvurulmuştur.
Çalışma Ankara ve Isparta şehirlerinde bulunan birer okulda uygulanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını devlet
okullarında görev yapmakta olan 4. sınıf ilkokul öğretmenleri ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerdir. Çalışmaya
toplamda dokuz öğretmen ve 91 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler öğretmenlerle yapılan görüşmelerden, ders
gözlemlerinden ve öğrencilerin başarı test sonuçlarından toplanmıştır. Görüşme formu ve gözlem formu
araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerin başarı testleri 4. Sınıf öğretmenleri
tarafından geliştirilmiştir. Çalışmanın deseni göz önüne alındığında, çalışmanın etkili bir şekilde uygulanması için
amaçlı örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Nitel ve nicel verileri analiz etmek için bilgisayar programlarından
yararlanılmıştır. Nitel verileri analiz etmek için MAXQDA 12 nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Bu süreçte,
içerik analizi yoluyla kodlar ve temalar ortaya çıkarılmıştır. Nicel verileri analiz etmek için ise SPSS 24 veri analiz
programı kullanılmış ve betimsel istatistiksel yöntemi ile öğrencilerin başarı testlerinin ortalamaları ve standart
sapmaları program kazanımlarının kazanılıp kazanılmadığını göstermesi için hesaplanmıştır.
Araştırmanın nitel veri sonuçlarına göre, kazanımların uygulanabilir olduğu ve öğrencilerin birçoğunun
ders kazanımlarını elde edebildiği görülmektedir. Ancak, araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise öğrencilerin
gelişim düzeylerinin program kazanımları ile uyumlu olmadığını bu yüzden kazanımların öğrenciler için soyut
kaldığını ve öğrencilerin hazırbulunuşluklarının uygun olmadığını ortaya koymuştur. araştırmanın nicel veri
sonuçlarına göre öğrencilerin sınav ortalamalarının yaklaşık olarak 70 puan olduğu hesaplanmıştır, ancak
sonuçlara göre sınıflarda yüksek puan alan ve düşük puan alan öğrenciler yer almaktadır. Bunların yanında,
öğretmenler tarafından 4. sınıf matematik programının geliştirilmesine yönelik bazı önerilere yer verilmiştir. Bu
öneriler, kazanımların sayısının azaltılması, programın daha çok ders materyali sağlaması ve daha esnek olması
yönündedir.
Anahtar kelimeler: program değerlendirme, ilkokul matematik programı, Tyler Değerlendirme Modeli
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Abstract
Current primary school mathematics programs are implemented throughout the country. Ministry of
Education might make some changes on them according to contemporary developments in the field of education.
In this study the focus was on 4th grade mathematics program. The purpose of this study was to evaluate the 4th
grade mathematics program based on Tylerian Evaluation Model. Mixed method research design was applied to
evaluate implemented 4th grade mathematics program in the study.
The study was conducted in two primary schools in Ankara and Isparta settings. The participants of the
study were 4th grade primary school teachers and students in both schools. The main data sources of this study
were teachers working in public schools and students who are 4th grade level in one school in Isparta and in one
school in Ankara. The study totally included nine teachers and 91 students in both schools. Data were collected
by using interviews from teachers, observations of teachers and students and achievement test results of students.
Interview form and observation form were developed by the researchers and expert opinion was considered. As
another data collection tool, achievement tests were developed by the 4th grade teachers by regarding attainments
of the program. Purposive sampling was used in the study. In order to analyze the qualitative data, MAXQDA
12 software qualitative data analyzes program was used. In this process, content analysis was conducted and
themes are revealed. In addition, the quantitative data were analyzed by applying SPSS 24 software data analyses
program to find out means and standard deviations of achievement test results as an indicator of reaching the
course attainments.
According to results from interviews with teachers, most of the teachers state that attainments are applicable,
and most of the students acquire lesson attainments. However, one of the important findings of the interview
highlighted the situation that students’ developmental levels are not appropriate to the attainments of the program
due to the fact that attainments are too abstract for students and students are not ready to acquire the attainments.
When exam results of students are analyzed, it was seen that mean scores of exams are approximately 70 and there
are high achievers and low achievers among the students. Also, some recommendations were revealed from
teachers’ interviews such as number of attainments should be reduced, program should provide more lesson
materials and curriculum should be more flexible.
Keywords: curriculum evaluation, primary school mathematics program, Tylerian Evaluation model
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Özet
Öğretmenlik mesleği gelecek nesillerin eğitim garantisinin teminatı olma niteliğine sahiptir. Bir ülkenin
kalkınma potansiyelini işleyecek olan eğitim mesleğinin uygulayıcısı öğretmenlerdir. Ülkemizde de son
yıllarda öğretmenlik mesleğinin ve eğitim fakültelerinin niteliğini arttırmaya yönelik projeler ve uygulamalar
gerçekleştirilmektedir. Bunların en güncel örnekleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eğitim
fakültelerinin yeniden yapılandırılması, eğitim fakültelerini tercih etmek isteyen öğrenciler için getirilen 240000
başarı sıralaması barajı ve sınavsız geçiş uygulamasının yeniden düzenlenmesidir.
2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçları sonrasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi istatistiklerine göre ülkemizde 52 devlet üniversitesinde bulunan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği (BÖTE) Lisans Programı ve 68 devlet üniversitesinde bulunan Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans
Programı kontenjanlarının büyük bir kısmının boş kaldığı görülmüştür. Eğitim fakülteleri öğretmenlik
programlarında ilk defa bu oranda bir kontenjan boşluğu görülmüştür. 52 BÖTE lisans programının toplamda
2510 yerleştirme kontenjanı açılmış olup 538 öğrencinin bu kontenjanlara yerleştiği; sadece 3 üniversitenin açılan
kontenjanı tam oranda doldurduğu görülmüştür. Benzer şekilde 68 Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans programının
toplamda 4270 yerleştirme kontenjanı açıldığı 3037 öğrencinin bu kontenjanlara yerleştiği görülmüştür.
Bu bağlamda kontenjanların dolmamasına dayalı olarak mevcut düzenlemeler tartışmalara neden olmuştur.
Bu çalışmanın amacı BÖTE ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programında görev yapmakta olan öğretim
elamanlarının 2017 ÖSYS sonuçları sonrasındaki kontenjan durumlarına ilişkinin görüşlerinin belirlenmesidir.
Araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Uygulama sürecinde yer alan öğretim üyelerinin ilgili durumu
nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendiklerine odaklanıldığı için çalışma bir durum çalışmasıdır. İlgili
durumda meydana gelen değişimleri anlamak için tek bir analiz birimi bütüncül olarak ele alındığı için bütüncül
tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Sorular
yarı yapılandırılmış şekilde sorulmuştur. Görüşme kayıtları metne dökülerek incelemesi yapılmıştır. Verilerin
incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci devam etmektedir. Veri
toplama süreci sona erdiğinde veriler içerik analizi ile işlenerek bulgulara ulaşılacaktır. Elde edilen bulgular
ilgili literatür göz önünde bulundurularak tartışılacak; araştırmacılara, uygulayıcılara, eğitimin paydaşlarına ve
politika üreticilere yönelik öneriler getirilecektir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi
Öğretmenliği, 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları
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Abstract
Teaching profession is the guarantee of the education of future generations. Teachers are practitioners of
the education profession that will handle the development potential of a country. In our country, projects and
practices have been carried out in recent years to increase the quality of teaching profession and faculties of
education. The most up-to-date examples are the restructuring of faculties of education by the Council of Higher
Education, the reorganization of 240000 success rate barrage for the students who want to prefer the faculty of
education, and the transfer application without examination for students who want to prefer education faculties.
After the results of the 2017 Student Selection and Placement System (OSYS), according to the statistics of the
Student Selection and Placement Center, it was seen that most of the contingents of the Undergraduate Program
of Computer and Instructional Technology (BOTE) Teaching in 52 state universities and the Undergraduate
Program of Science Teaching in 68 state universities were unfilled. It was for the first time that there was such a
big contingent vacancy in the teaching programs of faculty of education. It was seen that a total of 2510 placement
contingents of 52 BOTE undergraduate programs were opened and 538 students were placed in these contingents;
and it was seen that only 3 universities have filled all of the contingents. Similarly, it was seen that a total of 4270
placement contingents of 68 Undergraduate Programs of Science Teaching were opened and 3037 students were
placed in these contingents.
In this context, the existing regulations have been the cause of debate due to the unfilled contingents. The
aim of this study is to determine the opinions of the instructors who are working in the undergraduate programs
of BOTE and Science Teaching about the status of contingents after the results of 2017 OSYS.
The research has been made qualitatively. The study is a case study because the instructors involved in the
application process are focused on how they affect this situation and how they are affected by this situation.
Since a single unit of analysis is considered holistically to understand the changes that have taken place in the
relevant case, a holistic one-state pattern was used. Semi-structured interview technique was used in the study.
The questions were asked in a semi-structured way. The records of the interviews were put on paper and were
examined. In the analysis of the data, content analysis method was used. The data collection process of the research
is continuing. When the data collection process is over, the data will be processed with content analysis and the
findings will be reached. Obtained findings will be discussed by taking the related literature into consideration;
and suggestions will be put forward for researchers, practitioners, education stakeholders and policy makers.
Keywords: Teacher Education, Computer and Instructional Technology Teaching, Science Teaching, Results
of 2017 Student Selection and Placement System
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Özet
Okul öncesi eğitim programı ile çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi,
iyi alışkanlıklar kazanması, ilkokula hazırlanması, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanması ve
şartları elverişsiz ortamlardan gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı oluşturulması amaçlamaktadır. Her
programın olduğu gibi okul öncesi eğitim programının da değerlendirme sürecinden geçirilerek programın
amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi programın geliştirme sürecine ışık tutması bakımından
önemlidir. Alanyazında okul öncesi eğitim programının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar bulunmaktadır.
Söz konusu bu çalışmalar okul öncesi eğitim programının çocuğu ilkokula hazırlama açısından etkililiği,
okul öncesi eğitim programı kazanımlarının gerçekleşme düzeyi ve okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi
eğitim programının çeşitli yanları hakkındaki görüşlerine yöneliktir. Ancak bu çalışmaların okul öncesi eğitim
programının değerlendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar olduğu söylenemez. Bu temele dayanarak, bu
çalışmada Türkiye’de 2013 yılında uygulamaya konulan okul öncesi eğitim programının Provus’un Farklar
Yaklaşımına göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmada karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Bu desenin seçilmesinin
nedeni, öğretmenlerin okul öncesi eğitim programının standartlarına ulaşılıp ulaşılmamasına yönelik
görüşlerinin belirlenerek, bu standartlara ulaşılıp ulaşılmama nedenlerinin derinlemesine ortaya çıkarılmasıdır.
Araştırmanın nicel boyutunun evrenini, Muğla ili Menteşe ilçesinde görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri
oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel kısmının örneklemini, Muğla ili Menteşe ilçesindeki okullarda görev
yapmakta olan, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın nitel boyutunun çalışma grubu ise amaçlı örnekleme türlerinden aykırı örnekleme ile belirlenmiştir.
Bu bağlamda, Muğla ili menteşe ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenlerden programın standartlarına
ulaşıldığını veya ulaşılmadığını en üst düzeyde belirten öğretmenler nitel kısmın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırmanın nicel verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen Okul Öncesi Programını Değerlendirme Anketi
ile toplanırken, nitel verileri yine araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanacaktır. Araştırma kapsamında toplanan nicel veriler betimsel analizler, nitel verileri ise tümevarımsal
içerik analizi ile çözümlenecektir. Araştırmada veri toplama süreci devam etmektedir. Elde edilen veriler
araştırmanın amacı doğrultusunda analiz edilerek, sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Eğitim programı, okul öncesi eğitim programı, programı değerlendirme, Provus’un
farklar yaklaşımı
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Abstract
The aim of the preschool education curriculum is to support the physical, mental and emotional development
of children, to make children get good habits, to prepare them primary school, to ensure them speak Turkish
correctly and to create a common education environment for children from disadvantaged circumstances.
As it is for every program, it is important to evaluate the preschool education curriculum and to determine
whether the aims of the program have been attained in order to shed light on the development of the program.
In literature, there are some studies on the evaluation of pre-school education program. These studies mainly
focus on the effectiveness of the preschool education program in terms of preparing children for primary school,
the extent to which the pre-school education program goals are achieved, and the preschool teachers’ views on
the different aspects of preschool education program. However, it is seen that these studies are limited studies
for an holistic evaluation of preschool education program. It is also seen that any curriculum evaluation model
is not implemented in the evaluation studies. On this base, in this study, it is aimed to evaluate the pre-school
education program implemented in 2013 according to Provus’ Differences Approach. The study was designed as
a sequential explanatory mixed method. In this direction it was planned to reveal the opinions of the teachers
about the attainment of the preschool education program standards first, and then the reasons why the standards
are not achieved in depth. The sample of the quantitative part of the research constitutes all preschool teachers
who are working in schools in Menteşe, Muğla, available and volunteer to participate in the research.
The study group of the qualitative dimension of the study was determined by extreme sampling. As a result,
the teachers who stated the standards of the program were achieved or not at extreme level constitute the sample
of the qualitative part of the study. While quantitative data are being collected by the questionnaire developed by
the researchers, the qualitative data are going to be collected by the semi structured interview form developed
by the researchers too. Quantitative data collected in the research is going to be analyzed by using descriptive
analyzes on the other hand the qualitative data is going to be analyzed by inductive content analysis approach.
Data collection process is still going on. The data collected is going to be analyzed and be presented in line with
the purpose of the study.
Keywords: Curriculum, preschool education curriculum, curriculum evaluation, Provus’ Differences
Approach,
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Lise Öğrencilerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımlarının Toplumsal Cinsiyet
Açısından İncelenmesi
Tuba Acar Erdol1
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Özet
Bu araştırmanın amacı, Nevşehir il merkezindeki karma eğitim yapan devlet liselerinde demokratik süreçlere
katılımın toplumsal cinsiyet açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt amaçlar şunlardır:
a.
b.

Okullarda demokratik süreçlere katılım düzeyleri nasıldır?
Toplumsal cinsiyete göre; sınıf başkanlığı, başkan yardımcılığı, şube öğrenci temsilciliği ve okul öğrenci
meclisi başkanlığı dağılımı nasıldır?
c. Toplumsal cinsiyete göre; sınıf başkanlığı ve başkan yardımcılığında ve şube öğrenci temsilciliğinde
adaylık dağılımı nasıldır?
d. Seçilen öğrencilerin(sınıf başkanı veya şube öğrenci temsilcisi) seçim sürecinde toplumsal cinsiyetin
etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?
e. Seçen öğrencilerin seçim sürecinde toplumsal cinsiyetin etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?
Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın ilk üç alt amacına yanıt aramada nicel yöntem,
dördüncü ve beşinci alt amaçlara yanıt aramada ise, nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini
Nevşehir il merkezinde yer alan karma eğitim yapan 10 devlet lisesi oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini
toplamak için üç veri toplama aracı geliştirilmiştir. Birinci veri toplama aracı kısa yanıtlı sorulardan oluşmuş ve
analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. İkinci ve üçüncü veri toplama araçları açık uçlu sorulardan oluşmuş
olup, çözümlemeleri içerik analiziyle yapılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre, okullardaki sınıf başkanlarının %21,9’u, şube öğrenci temsilcilerinin ise,
%49,1’i demokratik seçim yapılmadan belirlenmiştir. Bu durumun en önemli nedeni öğrencilerin aday olmada
isteksiz davranmalarıdır. Sınıf başkanlığı seçimlerinin %18,9’unda; şube temsilciliği seçimlerinin ise %32’sinde
aday olan öğrenci olmamış, başkan, başkan yardımcısı ve şube öğrenci temsilcisi öğretmen ve müdür yardımcısı
tarafından belirlenmiştir. Karar alma mekanizmalarına katılımda sınıf başkanlarının %47,3’ünü, sınıf başkan
yardımcılarının %42,2’sini, kız öğrenciler oluşturmuştur. Bu araştırmanın sonuçlarından bir diğeri de, karar
alma mekanizmalarında temsil düzeyi arttıkça bu alandaki kız öğrencilerin sayılarının azaldığıdır. Kız öğrenciler,
şube öğrenci temsilcilerinin %45,6’sını oluştururken, bu oran okul öğrenci meclisi başkanlığında yalnızca %20
düzeyindedir. Bununla birlikte kız öğrencilerin okuldaki oranı %54,2’dir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin
sınıf başkanı/şube öğrenci temsilcisi olmak istemelerinin nedenleri; liderlik özelliğine sahip olmaları ve sınıf
düzenini sağlamak istemeleridir. Öğrencilerin, oylarını erkek adaylara verirken, sınıf düzenini sağlama, mantıklı,
sabırlı ve otoriter olma niteliklerini; kız adaylara verirken ise; deneyimli olma ve öğretmenleriyle iyi ilişki kurma
niteliklerini önemsedikleri görülmüştür.
Öğrencilerin seçme ve seçilmenin önemini kavramalarında etkili olan karar alma mekanizmalarında
kız öğrencilerin düşük düzeyde yer almaları, toplumun yarısını oluşturan kadınların gelecekte karar alma
mekanizmalarında yetersiz temsillerine neden olabilir. Kız öğrencilerin okullardaki karar alma mekanizmalarına
daha fazla katılmaları için, teşvik edilmeleri ve okul öğrenci meclisi başkanlığı seçimi öncesinde propaganda
yapmaları için cesaretlendirilmeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet, karar alma mekanizmalarında kız ve
erkek öğrenciler, lisede demokratik süreçler, sınıf başkanlığı seçimi, demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesi.
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Abstract
The aim of this study is to anlayze participation in democratic processes held in coeducated highschools of
Nevşehir city,in terms of gender mainstreaming. Sub aims formed according to the purpose are:
a.
b.

What is the participation level of democratic processes in schools?
What is the dispersion level of classroom presidentship, vice presidency in a classroom, student branches representatives, and student council presidency in terms of gender mainstream?
c. What is the dispersion level of candidacy for classroom presidentship, vice presidency in a classroom,
student branches representatives, and student council presidency in terms of gender mainstream?
d. What is selected students’( classroom president and classroom representive) attitude towards impact of
gender mainstream during election period?
e. What is constituent students’ attitude towards impact of gender mainstream during election period?
Mixed method was used in the study. Quantitive method was used to respond first three sub aims and
qualitative method was used to respond fourth and fifth sub aims. Target population of the study was 10
coeducated state highschools located in Nevşehir city. Three data collection tools were developed to collect data
for the study. First data collection tool consisted short-answered questions and frequencies and percentages were
used in its analysis. Second and third data collection tools consisted open cloze questions and their analysis were
completed through content analysis.
According to study results, 21,9% of classroom presidents and 49,1% of student reprenters in schools were
elected without any democratic elections. The most important for the case is student’s reluctance on candidacy.
On 18,9% of classroom presidency elections and 32% of classroom representative elections, any students did
not run for any positions and presidents, vice presidents and student representers were assigned by teachers and
assistant principals. Through the period of decision mechanism participation, 47,3% of classroom presidents
and 46,2% of vice presidents were chosen from female students. A result of the study is that, number of female
students decreased while decision mechanism participation level increased. Female students formed up 45,6%
of student representers, however, this rate is only 20% for student council presidentship. Female students form
54,2% of whole student population in schools. At the end of the study, student’s reasons for classroom presidency/
student representative is that they possess leadership characteristics and they aim to organize classroom
environment. It is seen that, consitutent students consider the qualifications of classroom organization, being
logical(vise), patient and authoritative for male students while they consider qualifications of being experienced
and developing intimate relations for female students.
Female students’ lack of participation in decision mecanisms, which is effective for students to understand
the importance of the right of vote and stand for elections, might lead to an inadequate representation of women
in decision mechanisms in the future, who form the behalf of society. Promotion and encouragement for female
students to participate in decision making process in school and making propaganda before student council
presidency elections, is advised.
Key Words: Gender mainstreaming in decision-making mechanisms, girl and boy students in decisionmaking mechanisms, democratic process in high schools, classroom presidency elections, democracy education
and school councils projects.
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Özet
Öğretim programları eğitim sisteminin en temel unsurudur. Uluslararası sosyal ve ekonomik rekabete uygun
bireyler yetiştirmek adına ülkeler, sorumluluk, alabilen, problem çözebilen, etkili karar verebilen, eleştirel ve
inovatif düşünebilen bireyler yetiştirmeye imkân sağlayacak bir eğitim modeli arayışı içerisindedir. Bu bağlamda
öğretim programları eğitim felsefine dayalı şekilde uzak ve yakın hedeflerini güncellemekte ve geliştirmektedir.
Ülkemizde öğretim programlarında son yapılan değişimler ile “vatandaş” olmanın yanı sıra “dünya ailesi”nin de
bir ferdi olduğunun bilincine vararak bireylik algısını tamamlayacak, yaşadığı topluma ve toprağına samimi bir
hisle bağlanacak, bilim ve teknolojiyi etkin şekilde kullanarak gerekli teknik bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip
kuşaklar yetiştirme amaçları açıkça belirtilmiştir. İlkokul matematik öğretim programı da 2017 eğitim öğretim
yılında uygulanmak üzere güncellenmiştir. Programda matematiğin gerçek yaşam bağlamı, işbirliğine dayalı
öğrenme, bireysel farklılıklara dayalı öğretim, üst düzey düşünme becerileri ve estetik duyarlılık vurgulanarak
felsefi yönü belirtilmiştir. Program “genel amaçlar, temel beceriler, değerler eğitimi, ölçme ve değerlendirme
yaklaşımı, rehberlik yaklaşımı, öğrenme alanları ve programın yapısı” olmak üzere altı başlıkta açıklanmıştır.
Bilindiği üzere, programın doğru okunabilmesi uygulanabilirliği doğrudan etkileyecektir. Ülkemizin geleceğinde
önemli rol oynayacak öğrencilerimize öğretim programını uygulayarak rehberlik edecek öğretmen adaylarımızın
güncellenen öğretim programına ilişkin görüşleri mesleki donanımlarının artırılması için önemlidir. Çünkü,
öğretmen adaylarının öğretim sürecinde üstlenecekleri görevleri yapılandırma biçimleri eğitim hedeflerinin
ulaşılabilirliği için kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının daha
önceki programları göz önüne alarak ilkokul matematik öğretim programına ilişkin görüşlerini derinlemesine
incelemektir. Böylelikle ilkokul matematik öğretim programının tüm öğeleriyle öğretmen adaylarının gözünde
nasıl biçimlendiği belirlenerek hizmet öncesi eğitimlerinin şekillenmesine katkı sağlanacaktır.
Bu araştırma örnek olay (durum) desenine göre düzenlenmiş nitel bir çalışmadır. Araştırmaya katılan
öğretmen adayları ölçüt örnekleme göre seçilmiştir. Staj uygulamalarına gidiyor olma ve programın temel
ögeleriyle ilişkili dersleri tamamlamış olma gibi özellikler temel ölçütleri oluşturmuştur. Bu bağlamda
araştırmaya Gaziantep’te bir vakıf üniversitesinde okuyan, gönüllü 1’i erkek, 5’i kadın toplam 6 sınıf öğretmeni
adayı katılmıştır. Araştırmada veriler “temel beceriler, değerler eğitimi, rehberlik yaklaşımı, öğrenme alanları, ölçme
ve değerlendirme” kategorilerine göre hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmen adaylarının
program hakkındaki görüşlerini yansıtan yazıları aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmeler, öğretmen adaylarına ilgili
formdaki soruların farklı iki zamanda yöneltilmesiyle sürdürülmüştür. Toplanan veriler içerik analizi ile bulgulara
dönüştürülmüştür. Verilerin güvenirlik çalışması için kodlayıcı tutarlılık yüzdesi hesaplanmıştır. Genel olarak
sınıf öğretmeni adayları güncellenen ilkokul matematik programının doğasını doğru algılamaktadırlar. Adaylar
öğrencilerin başarılarını artırmak ve öğretim kalitesinin iyileştirmek adına önceki öğretim programlarından
daha fazla fırsat sunduğunu belirtmişler; sosyo bilimsel konular çerçevesinde olan değerlerin matematik öğretim
sürecinde yer almasını da dikkat çekici olarak nitelendirmişlerdir. Ayrıca, ölçme ve değerlendirmenin amaç ve
araçlarının açıkça belirtilmiş olması öğretmen adaylarınca olumlu görülmüş ve programın diğer disiplinlerle bir
bütünlük sağlamakta ilerleme kaydettiği fark edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmen adayı, matematik eğitimi, öğretim programı.
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Abstract
Teaching programs are the most basic element of the education system. International social and economical
competitiveness is in search of a model of education that will enable countries to raise individuals who are
responsible, innovative, problem-solvers, decision makers and critical thinkers. In this context, curriculums are
updated and improved along with their long term and short term goals based on educational philosophies. With
the recent changes in the curriculum in our country, next generations will be able to accomplish the perception
of individuality, be aware of the fact that we are a member of the “world family” as well as being a “citizen”
and use science and technology effectively. The primary school mathematics curriculum has also been updated
to be implemented in the 2017-2018 academic year. In the program, philosophical direction is indicated by
emphasizing the real life context of mathematics, cooperative learning, teaching based on individual differences,
high level thinking skills and aesthetic sensitivity. The program has been described in six sections as “general
objectives, basic skills, value education, measurement and evaluation approach, guidance approach, learning
areas and structure of the program”. As is known, the ability to read the program correctly will directly affect
applicability. The opinions of our teacher candidates, who will guide students by applying the curriculum, about
updated curriculum will play an important role in increasing their professional skills. This is because the way
that teacher candidates structure tasks in the teaching process plays a critical role in achieving the educational
objectives. For this reason, the purpose of the research is to examine in depth the opinions of classroom teacher
candidates about the elementary school mathematics curriculum considering the previous programs. Thus, by
determining how the elementary school mathematics curriculum is perceived in the eyes of the teacher candidates
with all its elements the study will contribute to the shaping of pre-service education.
This research is a qualitative study arranged according to the pattern of case study. Teacher candidates
participating in the research were selected according to the criterion sampling. Being on internship programs
and completing lessons related to the basic subjects of the program constituted the basic criteria for selection.
In this context, a total of 6 class teacher candidates (1 male, 5 female) who study in a foundation university in
Gaziantep participated in the research. The data were collected through semi-structured interview form prepared
according to the categories of “basic skills, value education, guidance approach, learning areas, measurement and
evaluation” and the texts reflecting the views of the prospective teachers about the program. The interviews were
carried out by asking the prospective teachers the questions on the form on two different time slots. The collected
data were converted into findings by content analysis. The encoder consistency percentage is calculated for
reliability of data. In general, classroom teacher candidates perceive the nature of the updated elementary school
mathematics program correctly. Candidates have stated that students have more opportunities to increase their
success and improve their teaching quality better compared to the previous curricula; and the fact that values in
the socio-scientific context are included in the mathematics teaching process is remarkable. In addition, it has
been recognized that the aims and means of measurement and evaluation have been explicitly stated, and it has
been recognized that the program has made progress in achieving integrity with other disciplines.
Key words: Primary school teacher candidate, maths education, curriculum.
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Özet
Öğretim programı, öğrenene okulda ya da okul dışında kazandırılması planlanan bir dersle ilgili öğrenme
yaşantıları düzeneğidir. Öğretim programı dört temel ögeden oluşmalıdır. Bunlar hedefler, içerik, öğrenme
yaşantıları ve değerlendirmedir. Bu ögeler arasından “Bireyleri niçin eğitiyoruz?” sorusuna yanıt arayan hedefler
(amaçlar) üç düzeyde belirlenmektedir. Bunlar; uzak hedefler, genel hedefler ve özel hedeflerdir. Uzak hedefler,
ülkenin politik felsefesini yansıtırlar ve oldukça genel olarak belirtilirler. Genel hedefler, uzak hedefin yorumudur
ve aynı zamanda da okulun iş görüsünü yansıtır. Özel hedefler öğrenciye kazandırılması uygun görülen özellikler
ve bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış olan hedefler olarak tanımlanır.
İlkokul, toplumdaki bütün vatandaşların sahip olmaları gerekli olan asgari ve ortak bilgi, beceri ve
davranışların kazandırıldığı örgün eğitim aşamasıdır. Bu açıdan ilkokulun amaçlarının ülkemizde yaşayan her
bireyin kazanması beklenen özellikleri kapsadığı söylenebilir. Bu amaçlar genel hedefler düzeyindedir ve uzak
hedeflerle özel hedefler arasında köprü görevi olan bir yapıdadır. Genel hedefler, ilkokulu tamamlayan bireyin
dersteki veya alandaki yeterliliğini yansıttığı için önemlidir.
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar olan süreçte İlkokul (İlköğretim birinci kademe) programları
dönemin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak zaman zaman değiştirilmiştir. Daha önce geliştirilmiş olan
programlarının incelenmesi ve yeni programların bu incelemelerden elde edilen verilerden de yararlanılarak
geliştirilmesi önemlidir.
Bu çalışmada Cumhuriyetin ilanından günümüze yazılı İlkokul matematik dersi öğretim programlarında
genel hedeflerinin o dönemin şartları ile ilişkilendirilerek incelenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile yürütülecektir. Araştırma kapsamında
1927–2017 yılları arasında uygulanan ilkokul ve ilköğretim birinci kademe matematik dersi öğretim programları
genel hedefleri, Milli Eğitim Temel Kanunu’ nda belirlenmiş olan genel amaçlar ve ilkelere, dönemin eğitim
politikaları, hükümet programları ve Milli Eğitim Şura kararları ile ilişkilendirilerek incelenecektir. Elde edilen
veriler program geliştirme alanının ilke ve yöntemlerine uygun bir şekilde sunulup yorumlanacaktır.
Bu çalışmada elde edilen bulguların program geliştirme ve değerlendirme konusundaki çalışmaların
birikimsel bir süreç içerisinde ilerlemesinde, eğitimde politika yapıcılara karar verme sürecinde, ilkokul
matematik eğitimi ile bağlam temelli program geliştirme çalışmaları yürüten araştırmacılara ve literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanında, yürürlükte olan İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programının
güncelleme ve yenileme çalışmaları esnasında programın genel hedeflerinin geçmişin ve günün koşullarını
dikkate alarak veriye dayalı bir bakış açısı ile belirlenmesinde program geliştirme ekibine (karar ve koordinasyon
grubu, çalışma grubu, danışma grubu) katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Cumhuriyetin ilanından günümüze İlkokul Matematik Öğretim Programı, Programın
Genel hedefleri, doküman analizi.
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Abstract
A curriculum is a set of learning experiences related to a course for which the learner is planned to be in
the school or out of school. The curriculum should consist of four basic elements. These are outcomes, content,
learning experiences and evaluation. Among these elements, outcomes which seeking answers to the question
“Why do we train individuals?” are determined at three levels. These are aims, goals and objectives. Aims reflect
the political philosophy of the country and are generally mentioned. Goals are the interpretation of the aims, and
at the same time reflect the work of the school. Objectives are defined as the qualities that are appropriate for
student acquisition and the outcomes that are prepared for a discipline or a field.
Primary school is a formal education phase in which all the citizens of the society have the necessary
minimum and common knowledge, skills and attitudes to be possessed. In this respect, it can be said that the
outcomes of elementary school cover the characteristics expected of each individual who lives in our country.
These outcomes are goals which a bridge between aims and objectives. Goals are important because they reflect
the adequacy of the individual completing the elementary school in a discipline or subject area.
In the process from the foundation of Turkish Republic to today, primary school curriculums have been
changed from time to time in accordance with the needs and expectations of the period. It is important that the
previously developed curriculums are examined and new curriculums are developed using the data obtained
from these studies.
In this study it is aimed to investigate the goals of the primary school mathematics curriculums accordance
to conditions of the period from the foundation of Turkısh Republıc to today.
The study will be conducted through qualitative research methods using document analysis. Within the
scope of the research, the goals of primary mathematics curriculum applied between 1927-2017 will be examined
by relating to the aims and principles determined in the Basic Law of National Education, the education policies
of the period, government programs and the decisions of the National Education Council. The obtained data
will be presented and interpreted in accordance with the principles and methods of the curriculum development
field.
Findings obtained in this study are thought to contribute to the researchers who conducts context-based
curriculum development studies in primary school mathematics education, policy makers decisions making
process in education, in the progress of curriculum development and evaluation in a cumulative process. In
addition, it is considered that during the updating and renewal studies of the Primary School Mathematics
Curriculum, this study will contribute to the curriculum development team (decision and coordination group,
working group, advisory group) when curriculum goals is determined with a perspective based on the past and
the present conditions.
Keywords: Primary School Mathematics Curriculums from Foundation of Turkish Republic to today,
curriculum goals, document analysis.
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Özet
Eğitim dünden bugüne önemini azaltmadan toplumların her zaman yakından ilgilendiği ve kalkınmanın
doğrudan aracı olarak gördükleri temel bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde başarının en önemli
unsurlarından birisi de öğretmendir. Öğretmenler, eğitimin uygulayıcı olmalarının yanında teorik bilgi ile
donanık bir eğitim sürecinden geçmektedir. Bu niteliği ile öğretmen adaylarının üretici bir niteliğinin olması
beklenmektedir.
Araştırma faaliyetleri, bilim veya sanatta belirli bir yöntemi bünyesinde bulunduran çalışmalardır. Bu
çalışmalar bir durumun nitelenmesi veya geliştirilmesinde kullanılabilen araçlardır. Günümüzde araştırma bir işin
veya faaliyetin öncülü haline gelmiştir. Araştırma ve geliştirme kavramları yan yana yer edinmiştir. Geliştirme ve
gelişme araştırma ile doğrudan alakalıdır. Araştırma kültürünün gelişmesinde ve yer edinmesinde en etkili olacak
kişiler öğretmenlerdir. Yetişen neslin zamanlarının çoğunu okullarda; eğitim- öğretim faaliyetinin doğrudan
içinde geçirdiği düşünüldüğünde öğrencilerin araştırmaya olan tutumları üzerinde öğretmenlerin etkisinin
olabileceği söylenebilir. Öğretmenlerin araştırmaya ve geliştirmeye yönlendirici tutumlarının öğrencilerin bu
beceriyi geliştirmeleri ve motive olmaları üzerinde etkisi olabileceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin araştırmaya
yönelik tutumları bu bağlamda önem arz etmektedir.
Üniversite eğitimi sonrasında bireyler meslek yaşamlarına katkı sağlamak veya akademik hedeflerine
ulaşabilmek için lisansüstü eğitime yönelebilmektedir. Lisansüstü eğitim yapısı gereği araştırmacı ve üretici
bir anlayışı bünyesinde bulundurmaktadır. Öğrencilerin araştırmaya yönelik tutumlarının lisansüstü eğitim ile
ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde ülkemizin eğitim potansiyelini bünyesinde
bulunduran öğretmen adaylarının araştırmaya ve lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi önem arz
etmektedir; bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının araştırmaya ve lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının
çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Ahi Evran Üniversitesi
eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler; çalışma grubunu ise uygun örnekleme yöntemi ile
seçilen üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı kişisel bilgi formu, lisansüstü
eğitime yönelik tutum ölçeği ve araştırmaya yönelik tutum ölçeği kullanılmaktadır. Araştırmanın veri toplama
süreci devam etmektedir. Veri toplama süreci sona erdiğinde veriler SPSS paket programında işlenerek
bulgulara ulaşılacaktır. Bulgulara ulaşılmasının ardından, bulgular literatür ışığında tartışılarak araştırmacılara,
uygulayıcılara, eğitimin paydaşlarına ve politika üreticilere yönelik öneriler getirilecektir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Araştırmaya Yönelik Tutum, Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum
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Abstract
Education is a fundamental factor that societies are always closely interested in, and thus societies always
regard it as a direct means of development. One of the most important elements of success in education is the
teacher. Teachers, besides being the practitioners of education, have a hard education process with theoretical
knowledge. With this quality, it is expected that teacher candidates will have a productive character.
Research activities are studies that involve a particular method in science or art. These are tools that can
be used to qualify or develop a situation. Today, research has become a pioneer of a business or activity. The
concepts of research and development have gained place side by side. Development and progress are directly
related to research. Teachers are the most influential people in the development of research culture and its place.
Most of the days of the generation growing-up are in schools, in other words, in the place where education and
teaching take place; thus, it can be said that teachers may have an influence on the attitudes of the students
towards research. It is believed that the guiding attitudes of teachers towards research and development may have
an impact on developing these skills and being motivated about them. Teachers’ attitudes towards research are
important in this context.
After university education, individuals can pursue post-graduate education in order to contribute to
their professional life or to reach their academic goals. The post-graduate education has an investigative and
a productive understanding due to its structure. It is thought that students’ attitudes towards research may be
related to post-graduate education. When considered in this context, it is important to examine the attitudes of
the teacher candidates who have the educational potential of our country. The aim of this research is to examine
the attitudes of teacher candidates towards research and post-graduate education in terms of various variables.
Relational screening model was used in the study. Students studying at Ahi Evran University, Faculty of
Education constitute the target population of the study, and university students selected with appropriate sampling
method constitute the study group. As tools for collecting data in the research, a personal information form,
an attitude scale for post-graduate education and an attitude scale for research were used. The data collection
process of the research is continuing. When the data collection process is over, the data will be processed in
the SPSS package program and the findings will be reached. Obtained findings will be discussed by taking the
related literature into consideration; and suggestions will be put forward for researchers, practitioners, education
stakeholders and policy makers.
Keywords: Teacher Education, Attitudes Towards Research, Attitudes Towards Post-Graduate Education

485

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 428
Türkiye’de Öğretmen İstihdamında Yeni Bir Olgu: Sözlü Sınav
Semra Tican Başaran1
1Yrd. Doç., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, semrabasaran@mu.edu.tr

Özet
2016 yılında öğretmen sayılarında meydana gelen beklenmedik değişiklikler nedeniyle Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarında farklı bir politika izlemiş, çoğunluğu kalkınmada öncelikli yörelerde
bulunan eğitim kurumlarına öğretmenleri sözleşmeli olarak atamıştır. Bu uygulama ile öğretmenlerin sözlü
sınavla işe alınma süreci de başlatılmıştır. Öğretmen adayları, MEB tarafından belirlenen sınav merkezlerinde
yine Bakanlıkça oluşturulan sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilmiştir. Ekim 2016’da 18 ilde 19955
kontenjan için başvuru yapan 43352 aday, Nisan-Mayıs 2017 döneminde 8 ilde kurulan komisyonlar tarafından
20127 kontenjan için 47066 aday sözlü sınava tabi tutulmuştur.
Şubat 2016 dönemine kadar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı atamalarda belirleyici unsur iken
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulaması başlatılmıştır. Dolayısıyla
“sözlü sınav” Türkiye’de öğretmen olma sürecine yeni bir olgu olarak dâhil olmuştur.
Sürecin hızlı gelişmesi nedeniyle daha başlangıç aşamasında olan sözlü sınavın uygulamaya nasıl
aktarıldığının anlaşılması, olumlu ve olumsuz yanlarının değerlendirilmesi öğretmen istihdamında sözlü sınav
olgusunun daha iyi anlaşılması ve gelecekteki uygulamalara yön verilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, bu
çalışmada sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava giren öğretmen adaylarının sözlü sınava ilişkin görüş ve
önerilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim çalışması olarak kurgulanmıştır. Çalışma grubunu
Ekim 2016 ve Mayıs 2017 dönemlerinde sözleşmeli öğretmenlik atamaları için yapılan sözlü sınava giren 15 okul
öncesi öğretmeni ve adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yüz yüze bireysel görüşmelerle toplanmıştır.
Görüşmelerde araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin
analizinde içerik analizi kullanılmıştır.
İçerik analizi sonunda, sözlü sınava giren öğretmen adaylarının sözlü sınav ile ilgili görüş ve önerileri; sözlü
sınavın yapıldığı yer, süresi, sınav komisyonları, sınavın geçerliği ve güvenilirliği, temalarında toplanmıştır.
Öğretmen adayları sınavların belirli merkezlerde yapılmasını ulaşım ve maddi yükü bakımından olumsuz
bulmaktadırlar. Bunun yerine sınavın her ilde yapılmasını, belirli illerde yapılmaya devam edilecek ise adayın
sınav giderlerinin karşılanmasını önermektedirler.
Sınav süresinin adaydan adaya farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bu durumu öğretmen adayları, adaya kendini
ifade etme fırsatı sunması bakımından olumlu fakat sınavın yansızlığı bakımından olumsuz bulmaktadırlar.
Sınav komisyonları ile ilgili olarak “adaylara karşı tutum” teması altında toplanan olumlu görüşlerin yanı
sıra, “komisyon üyelerinin amaca uygunluğu” teması altında toplanan olumsuz görüşler bildirmişlerdir.
Sözlü sınavın geçerliği ile ilgili olarak belirtilen görüşler, sınavda temel alınan ölçütlerin ve bu ölçütler
bakımından adayı değerlendirmek amacıyla sorulan soruların nitelikli öğretmeni ayırt etmede yetersiz kaldığı
yönündedir. Benzer şekilde, öğretmen adayları sözlü sınav ve aldıkları puanının güvenilirliği konusunda olumlu
düşünmemektedirler. Sınav komisyonları “içinde” ve sınav komisyonları “arasında” tutarsızlar bulunmaktadır.
Öğretmen adayları sözlü sınavla öğretmen istihdamı uygulamasını güvenilirlik bakımından uygun
bulmamaktadırlar. Öğretmenleri tek sınav puanına göre atamak yerine, süreci göz önünde bulunduran çoklu
bir değerlendirme yaklaşımını önermektedirler. Bunun yanı sıra, sözlü sınav komisyonlarının adayın çok yönlü
olarak değerlendirilebilmesini sağlayacak şekilde oluşması gerektiğini düşünmektedirler. Geçerlik açısından
ise sözlü sınav ölçütleri ve onlara yönelik sorulan soruların alana yönelik olacak şekilde güncellenmesini
önermektedirler.
Performansa dayalı değerlendirme ve öğretmen yetiştiren programlara öğrenci kabulü aşamasında
seçimlerin yapılması diğer alternatif önerilerdir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen istihdamı, öğretmeni işe alma, sözlü sınav, öğretmen istihdamında sözlü
sınav, sözlü sınavla öğretmen istihdamı
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Abstract
Due to unexpected changes in the number of teachers in 2016, the Ministry of National Education (MoNE)
followed a different policy at teacher employment. To the educational institutions majority of which are in
development priority regions, MoNE appointed teachers as contracted teachers. With this policy, the process of
recruiting teachers with oral exams has also been started. Teacher candidates were evaluated by the oral exams by
the commissions formed by the MONE, in the examination centers determined by MONE. In October 2016 in
18 provinces, 43352 candidates who applied for the quota of 19955 and in April-May 2017 period in 8 provinces
47066 candidates for the 20127 quota were orally examined by the commissions.
Until February 2016, the Public Personnel Selection Examination (KPSS) score was a decisive factor in the
appointments, but with the contracted teacher employment oral exam score has become the sole criteria for
appointments. As a result, “oral examination” has been included as a new phenomenon in teacher employment in
Turkey. However, because of the rapid implementation of the new employment policy, for a better understanding
of the process and for future policies and implementations it is important to understand how the oral exam
was transferred in to practice and its positive and negative aspects. On this base, in this study, it was aimed to
put forward the opinions and proposals of the teacher candidates who experienced the oral examination for
contracted teaching.
The study was designed as a phenomenological qualitative study. Study group includes 15 preschool teacher
candidates who took the oral exams conducted in teacher recruitments in October 2016 and May 2017 terms in
Turkey. Data were collected by face to face individual interviews. A semi structured interview form developed
by the researcher was implemented during the interviews. To analyze the data content analysis was conducted.
At the end of content analysis, the opinions and suggestions of the prospective teachers who experienced
the oral examination were grouped under the themes of place of the exam, the duration, exam commissions, the
validity and reliability of the exam.
Teacher candidates do not thing positive about oral examinations at certain centers because of transportation
and financial limitations. Instead, they recommend that the examination be held in all provinces and that the
examination expenses of the candidates can be met by the Ministry.
Results showed that the duration of the exam varies from candidate to candidate. They find this variation
positive in terms opportunity to express oneself adequately during the exam, but also find it negative in terms of
objectivity of the exam.
In addition to the favorable opinions under the theme of “attitudes towards candidates” with regard to
examination commissions, they also expressed negative opinions under the theme of “commission members’
suitability”. The views expressed in relation to the validity of the oral examination are that the criteria on which the
examination is based on and the questions asked to assess the candidates in terms of these criteria are insufficient
to distinguish the qualified teacher. Similarly, prospective teachers do not think positively about the reliability
of the exam and the score they received. There are inconsistencies “within” and “between” exam commissions
Teacher candidates do not find good teacher recruitment through oral examinations. Rather than assigning
teachers based on a single exam score, they recommend a multiple assessment approach considering the whole
process of becoming a teacher. In addition, they think that the oral examination commissions should be formed
in such a way that the candidates can be evaluated as versatile. In terms of validity, they recommend that the oral
examination criteria and the questions posed to them be updated to be relevant to their own field.
Keywords: Teacher employment, teacher recruitment, oral exam, oral exam in teacher employment; teacher
employment via oral exam
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Özet
TDK’ ya göre bağımsızlık; ‘davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde
kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür.’, anlamlarını taşımaktadır. Bir bireyin çalışırken bağımsız olması, yeni
düşünce ve fikirleri pratiğe dökerken kendini kısıtlamadan özgürce çalışabilmesi bağımsız çalışabilme olarak
isimlendirilebilir. Günümüzde öğretmenlerin bağımsız çalışabilmesi kendi mesleki tercihleri ile öğretimi
desteklemeleri öğretmenlerin meslek doyumları açısında da önem arz edebilmektedir. TDK’ya göre sorumluluk;
‘kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum,
mesuliyet.’, şeklinde tanımlanmıştır. Sorumluluk algısı özellikle bir mesleği icra ederken niteliği etkileyebilecek bir
etmen olabilmektedir. Öğretmenlerin mesleklerine dair geliştirdikleri sorumluluk algısının eğitim ve öğretimin
niteliğini doğrudan etkileyebilecek bir etmen olduğu düşünülebilir.
Bologna sürecinde öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlilik alanları belirlenmiştir. Türkiye Ulusal
Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) bu kapsamda oluşturulmuştur. TYYÇ’ e göre yükseköğretim
alanında yeterlilik, herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği,
neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağını ifade eder. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ise, ulusal düzeyde bir
eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. Diğer bir deyişle, Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde
yapılandırıldığı bir sistemdir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında tanımlanan
yetkinlik kavramının alt boyutlarından biri olan bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğidir.
Zaman yönetimi becerisi öğretmenler için önemli bir beceridir. Eğitim- öğretim gibi planlı ve zamanlı bir
faaliyet içerisinde hizmet veren öğretmenlerin zamanı verimli ve etkili bir şekilde kullanabilmesi beklenilir.
Zaman yönetimi becerisi, bireylerin meslek yaşamlarını etkilediği gibi sosyal yaşamları üzerinde de etkilidir.
Zamanı verimli ve etkili kullanabilen bireylerin iş yükü ve sosyal hayat dengesini sağlayarak üzerlerindeki kaygı
ve baskıyı azaltabilecekleri düşünülmektedir.
Bağımsız çalışabilen ve sorumluluk alabilen bireylerin bir işi gerçekleştirirken planlı ve organize olabilmesi;
bu plan içerisinde zamanı etkili kullanabilmesinin iş sonucunda ortaya çıkan ürünün niteliği açısından önem
arz ettiği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme ve
sorumluluk alabilme yetkinliği ile zaman yönetimi becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Kırşehir ili Ahi Evran
Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları; çalışma grubunu ise uygun örnekleme yöntemi
ile seçilmiş öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretmen Adaylarının
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeği, Zaman Yönetimi Envanteri ve kişisel bilgi
formu kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Ahi
Evran Üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler; çalışma grubunu ise uygun örnekleme
yöntemi ile seçilen üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı kişisel bilgi formu,
lisansüstü eğitime yönelik tutum ölçeği ve araştırmaya yönelik tutum ölçeği kullanılmaktadır. Araştırmanın veri
toplama süreci devam etmektedir. Veri toplama süreci sona erdiğinde veriler SPSS paket programında işlenerek
bulgulara ulaşılacaktır. Bulgulara ulaşılmasının ardından, bulgular literatür ışığında tartışılarak araştırmacılara,
uygulayıcılara, eğitimin paydaşlarına ve politika üreticilere yönelik öneriler getirilecektir.
*İkinci yazarın Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürütmekte olduğu yüksek lisans tez çalışmasının bir
kısmından üretilmiştir.

Anahtar kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği, Zaman
Yönetimi
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An Examination of the Relationship Between Teacher Candidates’ Ability to Work
Independently and Take Responsibility and Their Time Management Skills*
Sadık Yüksel Sıvacı1, Sonar Cesur2
1Assoc.Prof., Ahi Evran Üniversitesi, sysivaci@ahievran.edu.tr
2Teacher, Milli Eğitim Bakanlığı, sonay1985@gmail.com

Abstract
According to Turkish Language Association, independence means “anyone who can regulate behaviors,
attitudes, initiatives without being influenced by any power; free; at liberty”. The independence of an individual
in his work, his ability to work freely without restricting himself in putting new ideas and ideas into practice
can be called independent work. Nowadays, the ability of teachers to work independently and their support to
teaching with their own professional preferences can be important in terms of their professional satisfaction.
According to Turkish Language Association, responsibility is defined as “being responsible for one’s own
actions or the consequences of any event falling within his/her jurisdiction; liability; accountableness”. The sense
of responsibility can be a factor that can affect the quality, especially when performing a profession. It can be
considered that the perception of responsibility that teachers have developed about their professions is a factor
that can directly affect the quality of education and training.
In the Bologna process, the areas of qualifications that teachers should have were identified. The Turkish
National Qualifications Framework for Higher Education (TYYÇ) was established within this scope. According
to the TYYÇ, qualification in the field of higher education means what a person who successfully completes any
level of higher education can know, do and can be competent. The National Qualifications Framework describes
qualifications in an education system at a national level and their relevance to each other. In other words, the
National Qualifications Framework is a system in which qualifications that are recognized and associated by
national and international stakeholders are structured in a specific order. It is one of the sub-dimensions of the
concept of competence defined within the context of the Turkish National Qualifications Framework for Higher
Education (TYYÇ).
Time management skill is an important skill for teachers. It is expected from teachers who provide a service
in a planned and timely activity such as education and training to use time efficiently and effectively. Time
management skill is also influential on the social lives of individuals as well as their professional lives. It is thought
that individuals who can use time efficiently and effectively can balance the workload and social life, and thus
reduce the anxiety and oppression on them.
It is thought that the ability of individuals who can work independently and take responsibility to be planned
and organized while performing a job, and their ability to use time effectively in this plan is important for the
quality of the product that emerges as a result of the work. In this context, the aim of the research is to examine
the relationship between teacher candidates’ ability to work independently and take responsibility, and their time
management skills.
Relational screening model was used in the study. Teacher candidates studying in Ahi Evran University in
Kırşehir constitute the target population of the study; and teacher candidates selected by appropriate sampling
method constitute the study group. As tools for collecting data in the research, Scale of Competence of Teacher
Candidates to Work Independently and Take Responsibility, Time Management Inventory and personal
information form were used.
The data collection process of the research is continuing. When the data collection process is over, the
data will be processed in the SPSS package program and the findings will be reached.Obtained findings will be
discussed by taking the related literature into consideration; and suggestions will be put forward for researchers,
practitioners, education stakeholders and policy makers.
* This is produced from a part of master’s thesis study conducted by second author in Ahi Evran University, Institute of Social
Sciences.

Keywords: Teacher Training, Ability to Work Independently and Take Responsibility, Time Management

489

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla
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Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (USA Uygulamaları)
İsmail Gelen1
1Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
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Özet
Sadece insanlar değil; kurumlar, markalar, kültürler ve ülkeler de gelecek planlaması yapmak zorundadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 21 eyalette uygulanan ve 33 kurum tarafından desteklenen bir stratejik eğitim
projesi olan “Partnership for 21st Century Learning (P21)” adlı proje, 21. yy. becerilerinin program ve öğretimde
uygulamalı ve değerli bir örnektir. Bu çalışmanın amacı, sadece USA’da değil dünyanın çeşitli ülkelerinde de
örnek alınmaya ve eğitim sistemlerinde uygulanmaya başlayan bu uygulama ve gelişmelerin farkına varılmasını
sağlamaktır. Araştırmada projenin resmi web sayfasında (www.p21.org) yayınlanan ve paylaşılan devasa
büyüklükteki dokümanlar ve bilgiler incelenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmada projenin resmi web sayfasında
(www.p21.org) yayınlanan ve paylaşılan birçok doküman ve bilgiler incelenmiş ve analiz edilmiştir.
Araştırmada tarama (survey) araştırma tekniklerinden betimsel (descriptive) araştırma tekniği kapsamında
elektronik doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi algıların, olayların doğal ortamda gerçekçi
ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik olarak kullanılmış ve betimsel analiz yapılmıştır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008). 21. Yüzyıl Öğrenimi İçin 21 Yy. Çerçeve Ortaklığı olarak isimlendirilen bu Projede 21. yüzyılda
bir bireyin sahip olması gereken beceriler ve yeterlikler şu şekilde belirtilmiştir:
A-Öğrenme ve Yenilik (4C) Becerileri
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri
Yaratıcı Düşünme ve Yeniliği Uygulama Becerileri
İletişim ve İşbirliği Becerileri
B-Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
Bilgi Okur-yazarlığı
Medya Okur-yazarlığı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-yazarlığı
C- Yaşam ve Kariyer Becerileri
Esneklik ve Uyum
Girişimcilik ve Öz-Yönelim
Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler
Üretkenlik ve Sorumluluk
Liderlik ve Sorumluluk
Bu becerilerin dayandığı anahtar konular; “dil edinimi, okuma ve/ya dil sanatları, dünya dilleri, sanat,
matematik, ekonomi, fen/ bilim, coğrafya, tarih, devlet ve vatandaşlık” olarak belirlenmiştir.
Daha sonra bu anahtar kelimelere dayalı olarak, bu anahtar kelimeler içerisinde 21. Yy disiplinlerarası
temalar belirlenmiştir. Bu (disiplinler arası) temalar; “küresel farkındalık, girişimcilik-ekonomik ya da finansal
okuryazarlık, vatandaşlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı ve çevre okuryazarlığıdır”.
Tüm bu yukarıda belirtilen temalar, anahtar konular ve beceriler ise “21. Yy. destek sistemleri” üzerine inşa
edilmiştir. Bu sistemler en üstten/ en dar olandan, en aşağı ve kapsayıcı olana doğru bir hiyerarşi içindedir.
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Bu 21. Yy. destek sistemleri sırasıyla;
21. yy standartları, 21. yy. becerilerinin ölçme-değerlendirilmesi
21. yy programı ve öğretimi
21. yy mesleki gelişimi
21. yy öğrenme çevresidir.
21. yy’ın eğitimini bileşenlerini anlamlı ve sistemli olarak yanyana getiren P21 proje çerçevesi, öğrencileri
hem bireysel küresel olarak daha donanımlı ve yaşama hazırlıklı hale getirmektedir.
Çözüm arayışı içinde olan Türk Milli Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21. Yüzyıl Öğrenci
Profili (2011) araştırması, MEB-EARGED Başkanlığının “21. Yüzyıla girerken Türk Eğitim Sisteminin ihtiyaç
duyduğu çağdaş öğretmen profili” araştırması (2001), Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ, 2015) gibi küresel
gelişmeleri takip etmeli. Türk eğitim tarihinde Lalalık ve Atabeylik, Enderun, Dar’ül Muallimin, Köy Enstitüleri,
Millet Mektepleri, Öğretmen Okulları, Eğitim Enstitüleri gibi örnekleri bulunan orijinal çözümler üretildiği
bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda Türk eğitim sisteminde tasarlanan tüm gelişme ve değişimlerde P21 proje
çerçevesinden yararlanması faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: program, öğretim, 21. yüzyıl, beceri
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Abstract
It’s not just people; institutions, brands, cultures and countries also have to plan for the future. A strategic
education project implemented in 21 states and supported by 33 institutions in the United States, the Project
entitled “Partnership for 21st Century Learning (P21)” is an applied and valuable example for the program
and instructions of skills. The purpose of this study is to raise the awareness not only of the USA but also of
various counties in the world for the practices and developments that have been used in education programs and
been taken as examples. In the research, huge documents and information published and shared on the official
web page of the project (www.p21.org) have been inquired and analyzed. Many documents and information
published and shared on the official web page of the project (www.p21.org) have been reviewed and analyzed. In
the research, electronic document analysis technique was used in survey research techniques within descriptive
research technique. Document analysis has been used to perceive the facts in a natural and realistic way, and
descriptive analysis has been done (Yıldırım ve Şimşek, 2008). This Project, called “Partnership for 21st Century
Learning”, describes the skills and competencies an individual should have in the 21st century:
A- Learning and Innovation Skills (4C):
Critical Thinking and Problem Solving Skills
Creative Thinking and Implementing the Innovation Skills
Communicatıon and Collaboration Skills
B-Information, Media and Technology Skills:
Information Literacy
Media Literacy
ICT (Information and Communication Technologies) Literacy
C-Life and Career Skills
Flexibility and Adaptability
Entrepreneurship and Self-Direction
Social and Cross-Cultural Skills
Productivity and Accountability
Leadershıp and Responsibility
Key issues on which these skills are based; “language acquisition, reading or language arts, world languages,
art, mathematics, economics, science, geography, history, government and citizenship”.
Then, interdisciplinary themes in the 21st century have been identified based on these key words. These
(interdisciplinary) themes are; “global awareness, financial/ economic/ entrepreneuiral literacy, Civil literacy,
health literacy, environmental literacy.
All these themes mentioned above, key topics and skills are constructed over”21. Century Support Systems
“. These systems are in a hierarchy from the top / narrowest to the bottom and the container.
These 21st century support systems are respectively;
21st Century Standards, Assessment of 21st Century Skills
21st Century Curriculum and Instruction
21st Century Professional Development
21st Century Learning Environments
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The P21 project framework, which brings together the components of the education of the 21st century in
a meaningful and systematic way, makes the students more individual and globally more prepared and equipped
for life.
Turkish National Education System, being in search of finding solutions, should follow global developments
such as, the Ministry of National Education (MEB) 21st Century Student Profile (2011) research, MEBEARGED directorate’s “Contemporary teacher profile required through 21. century” research (2001) and Turkish
Proficiency Framework (TYÇ, 2015). It is a known fact that in the history of Turkish education original solutions
are produced such as Lalalık and Atabeylik, Enderun, Dar’ül Muallimin, Village Institutes, Civic Schools, Teacher
Schools, Education Institutes. In this context, it may be beneficial to benefit from the P21 project framework in
all developments and changes designed in the Turkish education system
Anahtar Kelimeler: Program, öğretim, 21. yüzyıl, beceri
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Özet
Eleştirel düşünme becerisi, 21. yy. becerileri arasında temel bir yaşam becerisi olarak kabul edilmektedir
(The Partner for 21 st century skills). Halpern (2014), eleştirel düşünmeyi zihinsel bir hijyen işlevi görerek insan
düşüncesi üzerindeki manipülasyonları önleyen ve bu sayede, herkesin propagandaları tanıyabilmesine, her şeye
kanmamasına, öne sürülen iddiaların ve argümanların altındaki ifade edilmemiş üstü örtük varsayımları analiz
etmesine, bir aldatmanın söz konusu olduğunu hemen fark etmesine, bir bilginin kaynağının güvenilirliğini
değerlendirmesine, bir problem veya karar üzerinde mümkün olan en iyi şekilde düşünebilmesine yardımcı olan
düşünme yöntemi olarak tanımlamaktadır.
Eleştirel düşünme becerisi çağdaş ve demokratik toplumlarda bireyleri özgürleştirerek kendileri hakkında
neyin doğru, neyin yanlış olduğu hakkında aklın rehberliğinde karar verirken onlara rehberlik etme olarak
tanımlanmaktadır (Bacon, Paul ve Elder;1988). Dolayısıyla bilgiyi ve teknolojiyi üreten toplumlarda da, eleştirel
düşünme becerisinin gelişmesini destekleyen mantıklı, akılcı ve tutarlı düşünme, sebat, doğru bilgiye ulaşma, etik
ve entelektüel bakış açısı geliştirme alışkanlıkları eğitimin beklenen çıktıları arasında yer almaktadır (APA, 2002).
Ülkelerin eylem planlarında öncelikli olarak uygulamaya aldıkları konu ise eğitim programlarının geliştirilmesidir.
Bu bağlamda, program geliştirme çalışmaları eğitimin beklenen bu rolünü yerine getirebilmesindeki itici gücü
oluşturmaktadır.
Dünyada her alanda yaşanan topyekûn gelişmeler sonucunda meydana gelen değişim Türkiye
Cumhuriyeti’nde de ilköğretim kademesinde eğitim programlarında değişikliğe gidilmesini zorunlu kılmış ve
bunun devamında 2005 yılında ilköğretim basamağından başlayan program değişikliğine gidilmiştir (MEB, 2005).
Eleştirel düşünme ilköğretim programlarında temel beceriler içerisinde bulunmakta, kazanımlar ve etkinlikler
içerisine yerleştirildiği görülmektedir (İOGM, 2004; MEB, 2017). Ve öğretmenlere bu beceriyi kazandırma
sorumluluğu yüklenmiştir. Görüldüğü üzere programın hayata geçirilmesinde anahtar rol öğretmenlere aittir.
Programın öğretmene ve öğrenciye yüklediği yeni rolleri bilmek kadar bu rollerin öğrenme ortamına yansıtılması
da önemli bir konudur (Hazır-Bıkmaz, 2005). Marzano (1988)’ ya göre, ancak, eleştirel düşünme becerisine sahip
olan öğretmenler eleştirel düşünen bireyler yetiştirebilirler. Yine geniş ölçekli eğitim araştırmaları ile bilinen
(OECD, 1994; 2006) öğretimin kalitesinin nasıl artırılacağı üzerinde yaptığı araştırmalarda, öğretmenlerin önce
kendilerinin “düşünmeyi” öğrenmeleri gerektiğinin altı çizilmektedir. Peki, Türkiye Cumhuriyeti’nde ilköğretim
kademesinde görev yapan öğretmenler bu becerilere sahip midir? Bu soru bu aşamada sorulması gereken bir
soru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nde alan yazında yer alan çalışmaların sonuçları bütüncül olarak
değerlendirildiğinde; öğretim programlarında eleştirel düşünme becerisinin kazanımlarda ve etkinliklerde
kendini gösterdiği ancak öğretmenlerin uygulamada eleştirel düşünme eğilim, beceri ya da eleştirel düşünmeyi
destekleyen öğretmen davranışları düzeylerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Bununla birlikte; öğretmenlerin
bu beceri, eğilim ya da eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışlarının geliştirilmesine yönelik
alanyazında herhangi bir program geliştirme çalışmasının olmaması da dikkat çekici bir eksiklik olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda; alanyazında öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi destekleyen
davranışlarını geliştirmelerine yönelik bir eğitim programının olmaması, araştırmanın sözü edilen bölümünü
desteklemektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerin “Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen
Öğretmen Eğitim Programı” na yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir.
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Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu özel bir okulda çalışan
Türkçe, sınıf, fen bilimleri, matematik ve sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri
gözlem formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde IBM-SPSS 22 programı kullanılmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde, betimsel istatistikler( frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma
puanları) hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, “açık fikirlilik, üst düzey soru sorma, bilginin doğruluğunun
güvenirliliğinin sorgulanması ve neden kanıt arama” boyutlarda eleştirel düşünmeyi destekleyen davranışları sınıf
içerisinde göstermede yetersiz oldukları belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, ortaya konulan eğitim ihtiyaca yönelik olarak “Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen
Öğretmen Eğitim Programı’nın Geliştirilmesi” önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, İhtiyaç Analizi, Öğretmen Eğitimi, Program Geliştirme, Eleştirel
Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitim Programı (EDDÖEP).
*Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen bir doktora tezi çalışması kapsamında yapılmıştır.
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Abstract
Critical thinking skills are regarded as the basic life skills among the 21st century skills (The Partner for 21
st century skills). Halpern (2014) states that critical thinking functions as a “mental hygiene” on human thought.
Critical thinking skills are defined as guiding them in deciding on the guidance of the mind about what is right
and what is wrong about them by freeing individuals in contemporary and democratic societies (Bacon, Paul and
Elder 1988). Hence, in societies producing knowledge and technology, the habits of rational, rational and consistent
thinking, perseverance, attaining correct knowledge, and developing ethical and intellectual perspectives that
support the development of critical thinking skills are among the expected outputs of education (APA, 2002). The
primary issue that countries take into action in their action plans is the development of training programs. In this
context, program development studies are driving the ability to fulfill this expected role of education.
The changes occurring as a result of full-scale developments in all areas of the world the Republic of Turkey
also have necessitated the amendment made to the primary stage of education programs and were encouraged
to continue in starting the program changes from the primary stage in 2005 (MONE, 2005). Critical thinking is
seen as being in basic skills in primary school curriculums and being placed in gains and activities (MONE, 2004;
2017). Teachers are responsible for this responsibility. As can be seen in the implementation of the program’s
key role belongs to the teachers. It is also an important issue to reflect these roles in the learning environment
as well as knowing the new roles that the program imposes on the teachers and students (Hazır-Bıkmaz, 2005).
According to Marzano (1988), however, teachers have critical thinking skills that can be trained individuals who
critical thinking. It is also underlined that in the research on how to improve the quality of education (OECD,
1994; 2006) with large-scale educational researches, it is necessary that teachers first learn to “think”. So, do the
teachers who work in the primary education level in the Republic of Turkey have these skills? This question
emerges as a question to be asked at this stage.
In this regard, when the results of the studies in the field of the field in the Republic of Turkey are assessed
holistically, It is seen that critical thinking skills in teaching curriculums are evident in the achievements and
activities but the level of teacher behaviors which support teachers’ critical thinking tendency, skill or critical
thinking in practice is inadequate. However, The absence of any program development work on the development
of teachers’ skills, tendencies, or teacher behaviors that support critical thinking is also a striking shortcoming.
As a result of all these evaluations; The absence of a training program to improve teachers’ critical thinkingsupporting behaviors in the field supports the mentioned part of the research. For this reason, the purpose of the
research is to determine the educational needs of elementary school teachers for the “Teacher Training Program
Supporting Critical Thinking”.
Descriptive method was used in the study. The study group of the study is composed of Turkish, class,
science, mathematics and social studies teachers working in a private school. The research data were collected
through observation form. IBM-SPSS 22 program was used to analyze the data. In the evaluation of the data,
descriptive statistics (frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation scores) were calculated.
According to research findings, it has been determined that they are inadequate to show behavior that supports
critical thinking in the dimensions of “open-mindedness, asking high-level questions, questioning the reliability
of the truthfulness of information, and why seeking evidence”.
According to research findings, it has been determined that they are inadequate to show behavior that
supports critical thinking in the dimensions of “open-mindedness, asking high-level questions, questioning the
reliability of the truthfulness of information, and why seeking evidence”.
Key words: Critical Thinking, Needs Analysis, Teacher Education, Curriculum Development, Teacher
Training Program Supporting Critical Thinking (TTPSCT).
* This research was conducted within the scope of a PhD thesis study carried out at the Institute of Educational Sciences of
Ankara University.
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Özet
Etkileşim süreci olarak nitelendirilebilen eğitim sürecinde, hangi okul kademesi olursa olsun temel amaç,
öğrencilerin kendilerinden beklenen performansı yerine getirmesi, yaratıcılığını ortaya çıkarması ve nihai olarak
kendi öğrenme sürecinde başarılı olabilmesi olarak ifade edilebilir. Öğrenci katılımı ve öğrencinin kendi öğrenme
sürecinde etkili olması süreçte başarılı olması ile doğrudan ilgilidir. Burada işlevsel olarak eğitime düşen görev
ise öğrencilerin akademik bir güçlükle karşılaştığı zaman denemekten ve çaba göstermekten neden vazgeçtiğini
anlamak ve kendi kendine sorunlarla başa çıkmayı, kendi öğrenme sürecinin düzenlenmesinde sorumlu olmayı,
karşılaştığı güçlükleri kendi çabası ile çözmesine olanak sağlamaktır. Bireyin başarı duygusunu tatması, kendine
ilişkin akademik inancı, geleceğe yönelik başarı beklentileri ve stratejileri üzerinde önemli bir rol oynamakta
iken, aksine başarısızlığa uğraması ya da istediği başarıya ulaşması ise kendine olan inancını düşürürken ileriye
yönelik başarı beklentilerini olumsuz olarak etkilenmektedir. Bireylerin başarı beklentileri, geçmiş yaşantılar,
öğrenmeye karşı motivasyon, öz yeterlik algısı, sosyalleşme, psikolojik özellikler, bireysel inançlar ve duyuşsal
özellikler gibi birçok faktörden etkilenebilmekle birlikte ileriye dönük başarıyı, planları, seçimleri ve diğer
bireylerle kurulacak olan sosyal ilişkileri etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, başarı beklentilerinin ölçülmesi
bireylerin gelecekte yapabileceklerinin öngörülmesi, başarısızlığa neden olan faktörlerin ortaya konabilmesi ve
bu faktörlere ilişkin sorunların giderilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda ise başarı beklentilerinin
saptanma ihtiyacı geçerliği ve güvenirliği yüksek olan ölçme aracına duyulan gereksinimi ortaya çıkarmaktadır.
Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Genel başarı beklentisi, geçerlik, güvenirlik, ölçek uyarlama
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The Turkish Adaptation of The Generalized Expectancy For Success Scale:
Validity and Reliability Study
Nilay Çelik Ercoşkun1, Ceyhun Ozan2, Remzi Y. Kıncal3
1Res. Ass.., Atatürk Üniversitesi, nilay.celik@atauni.edu.tr
2Res. Ass.,, Atatürk Üniversitesi,, ozanceyhun@atauni.edu.tr
3Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, rkincal@atauni.edu.tr

Abstract
Student involvement and being effective in his / her learning process is directly related to being successful
in the process. The functional task for education in here is to understand why students give up trying and effort
when they faced with an academic difficulty and to provide opportunities to be able to deal with problems on
their own, to be responsible for the regulation of their own learning process, and to solve their difficulties with
their own efforts. While the individual’s sense of achievement tends to play an important role in his academic
beliefs, anticipation of future achievements and strategies, while failure to achieve success or achieve desired
success negatively affects his or her expectations for future achievements. Individual expectations of success
can be influenced by many factors such as past experiences, motivation to learning, self-efficacy perception,
socialization, psychological characteristics, individual beliefs and affective characteristics, but may also affect
prospective success, plans, choices and social relationships with other individuals. Therefore, measuring the
expectations of success is important in predicting what the individual can do in the future, showing the factors
that cause failure, and eliminating the problems related to these factors. In this context, the need for determining
of success expectations requires the necessity for the measurement tool which has high validity and reliability.
The data analysis of the research is in progress.
Keywords: Generalized expectation for success, validity, reliability, scale adaptation.
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Akıl Yürütme Stilleri Ölçeğinin Geliştirilmesi
Şener Şentürk1, Volkan Duran2
1Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, egitimhekimi@gmail.com
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Özet
Stil kavramı bireylerin çeşitli içerik, yöntem, teknikleri uygularken kendilerine özgün olarak seçtikleri yol
olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan stil, belirli bir mantıksal ve yapılandırılmış ögeleri kapsamakta, bireyin
özgünlük ve yaratıcılık yeteneğine bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Eğitim bilimleri ve eğitim psikolojisi
alanında öğrenme stilleri, düşünme stilleri gibi birçok farklı stil kavramı bulunmaktadır. Bu stillerin daha
çok bireyin deneyimleriyle şekillenen, alışkanlıklarının bir yansıması olan düşünme becerileriyle ilişkili stiller
olduğu söylenebilir. Düşünme, bireyin yaşantıları yoluyla, öğrenilmiş ve alışkanlık haline gelmiş bilgisinin ortaya
çıkma süreci; akıl yürütme ise bireyin belirli bir içeriğe ilişkin bilgi düzeyi ile sistematik çıkarımda bulunması
süreci olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda her akıl yürütmenin düşünme olduğu fakat her düşünmenin bir akıl
yürütme olmadığı söylenebilir. Literatür incelendiğinde öğrenme stilleri ve düşünme stilleriyle ilgili birçok
çalışma olduğu, akıl yürütmenin ise daha çok düşünme becerisi ile ifade edildiği görülmektedir. Gardner’in
çoklu zeka kuramına göre sözel zeka gelişiminde soyut akıl yürütmenin; mantık ve matematiksel zekada ise
tümdengelim ve tümevarım şeklindeki akıl yürütmenin kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda akıl yürütmenin
düşünme becerilerini kapsayan bir stil olduğu fikrinden hareketle soyut, somut, tümdengelim, tümevarım alt
boyutlarından oluşan akıl yürütme stilleri ölçeği geliştirilmiştir. Alt boyutların kesişimleri de duyumsal, algısal,
tahminci ve sezgisel olarak belirlenmiştir. Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nde farklı bölümlerden öğrenim gören 300 lisans öğrencisi ile yürütülmüştür. Ölçek geliştirilirken
öncelikle taranan literatür doğrultusunda taslak ölçek oluşturulmuştur. Kapsam geçerliği için uzman görüşünün
ardından düzenlemeler yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi kullanılmıştır. Temel bileşenler
için kullanılan Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Barlett testleri sonucunda KMO katsayısı (0.85) ve Barlett’s Testi
(p< .05) anlamlı bulunmuştur. Güvenirlik katsayısı için kullanılan Cronbach’s Alpha korelasyon katsayısı ölçeğin
tümü için (α=.92) bulunmuştur. Analizler neticesinde “Akıl Yürütme Stilleri Ölçeği” 5’li likert ve 4 alt boyut
olarak geliştirilmiş, geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Stil, akıl yürütme, düşünme becerileri, öğrenme stilleri.
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The Development of Reasoning Styles Scale
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Abstract
The concept of style is a broad term encompassing sprecific ways of individuals they tend to use toward
an object, task or aim. In this sense, the styles can vary depending on the individual’s characteristics and their
creativity and they are subjective in this regard, altough it includes a particular logical and structured item that
can be regarded as the objective part of it. There are many different concepts regarding styles used in differend
fields of science. It can be said that all the concepts of styles used this term as an adjective such as thinking style,
learning style, teaching style, are characterized by more individual experiences are associated with a thinking and
reasoning skills of indiviuals they prefer. Thinking can be defined as the outputs of the process of the emergence
of learned and habitual knowledge through the experience of the individuals; reasoning can be defined as the
process by which an individual make a systematic deduction about a particular content or concept. In this
context, it can be said that each reasoning can be regarded as thinking, but not each thinking can be categorized
under the term reasoning. When the literature is examined, it can be seen that there are a lot of researches about
learning styles and thinking styles, and it is seen that reasoning is expressed as thinking that is the terms is
interchangeably used with thinking skills. According to Gardner’s multiple intelligence model, abstract reasoning
is used in the verbal intelligence development; it is seen that deduction and induction is used in the formation of
logical and mathematical intelligence. In this context, the reasoning style scale consisting of abstract, concrete,
deductive, inductive sub-dimensions was developed on the basis of reasoning skills may have styles that includes
the thinking skills. The intersections of these sub-dimensions are categorized as sensory, perceptual, predictive
and intuitive. The study was conducted with 300 undergraduates from different departments at Ondokuz Mayıs
University during the 2016-2017 academic year. When the scale was developed, a draft scale was created in the
direction of the previous literature. For the content validity, expert opinions were taken. Factor analysis was used
to validate the structure of the scale. The KMO coefficient (0.85) and the Barlett test (p <.05) were found to be
significant for the Kaiser-Meyer Olkin (KMO) and Barlett tests. As a result of the analyzes, “Reasoning Styles
Scale” was developed as 5 likert and 4 sub-dimensions, and was found to be valid and reliable.
Keywords: Style, reasoning, thinking skills, learning styles.d
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Derinlemesine Problem Çözme Becerilerini Geliştiren Bir Öğretim Tekniği Deneyimi:
Ağaç Kökü Etkinliği
Ergin Erginer1
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Özet
Problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan “Balık Kılçığı Etkinliği”, daha çok işletme bilim
alanında kullanılan, ilk kez 2000’li yallarda eğitim etkinliklerinde kullanılmaya başlanan bir öğretim etkinliğidir.
Bu etkinlikte öğrenciler bir sorunla karşı karşıya getirilmekte ve sorunla baş edebilmelerine dönük düşünme
eylemleri tasarlanmaktadır. Böylece öğrenciler analitik ve derinlemesine düşünmeyi öğrenmektedirler. Analitik
düşünmeyi öğrenen öğrencilerin farkındalık düzeylerinin yüksek olacağı ve olaylara önyargısız ve objektif
yaklaşabilecekleri kuşkusuzdur.
Öğretim etkinlikleri uygulanırken, bilgi aktarımından çok beceri kazandırmaya odaklanıldığında,
etkinliklerin üst düzey düşünme süreçleriyle yapılandırıldığı, sorgulayıcı / irdeleyici düşünmenin, problem
çözme, yaratıcı düşünme, sözsüz ve soyut düşünme, bilimsel düşünme vb. düşünme becerileriyle kombine
çalıştığı bilinmektedir. Problem çözme becerilerinin öğretimine odaklanan etkinliklerde, etkinliklerin eklektik
bir yapıda işlevselleştiği ve birbirini destekleyen alt etkinliklerle şekillendiği, ya da etkinliklerin farklı uygulama
biçimleriyle desenlendiği görülmektedir. Bu bağlamda ve dolayısıyla da bu çalışmada, balık kılçığı etkinliği
değişik bir uygulama şekli “Ağaç Kökü” deseniyle yeniden tasarlanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın amacı, problem çözme becerileri geliştirmek için kullanılan balık kılçığı etkinliğinin
derinlemesine problem çözme becerilerini geliştirmeye dönük kısmını daha spesifik bir yapıyla yeniden
tasarlamak ve öğrencilerle birlikte deneyimlemektir. Metaforik anlamıyla ağaç köklerinin derinlemesine problem
çözme eylemini daha iyi ifade ettiği düşünülerek böyle bir tasarlama sürecine girişilmiştir.
Uygulama için yalıtım malzemesi olarak kullanılan köpüklerden ve fon kartonundan yararlanılmış, ağacın
gövdesine sorun yazılmış ve kökler çubuk kökler şeklinde öğrencilere dağıtılmıştır. Sorunun derinlemesine
çözümüne gidilirken beyin fırtınası ve diğer tartışma teknikleri birlikte kullanılmış ve kökler üzerinde
derinlemesine düşünsel ilerlemeler sağlanmıştır. Öğrencilerin ağacın köklerinde sorun kaynakları (çıkış
noktaları) oluşturmaları sağlanarak yatay düşünsel genişlemeye de önem verilmiştir.
Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin etkinliğe istekle katıldıkları gözlenmiş, ağacın köklerini genişletmeye
özen gösterdikleri izlenmiştir. Etkinliğin öğrencilerin derinlemesine ve yaratıcı düşünme becerini geliştirmeye
katkı sağladığı, sıkılmadan ve uzun bir süre bir sorun üzerinde çalışmaya onları odaklamaya yardımcı olduğu
söylenebilir. Sunumda etkinliğin uygulanışı, ayrıntılı materyaller ve senaryolarla tanıtılacaktır.
Anahtar kelimeler: Derinlemesine düşünme becerisi, balık kılçığı, ağaç kökü, öğretim tekniği
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An Instructional Technique Experience Developing In-depth Problem Solving Skills:
Tree Root Activity
Ergin Erginer1
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Abstract
The “Fishbone Activity”, which aims to improve problem solving skills, is a teaching activity that is mainly
used in business science field, has been used for educational activities for the first time in 2000s. In this activity,
students are faced with a problem and thinking activities are designed to cope with the problem. Thus, students
learn to think analytically and deeply. There is no doubt that the level of awareness of students who learn to think
analytically will be higher and they will be able to proceed towards the events objective and without prejudice.
While applying instructional activities, focusing on skill acquisition rather than knowledge transfer, it is
known that the activities are structured by high-level thinking processes, problem solving, creative thinking,
verbal and abstract thinking, scientific thinking, etc. work in combination with thinking skills. It is seen that
Activities, focus on teaching problem solving skills, are functionalized in an eclectic structure and shaped by
sub-activities which support each other or that are designed by different application form. In this context, and
therefore in this study, the fishbone activity has been aimed to be redesigned with a different application pattern
the “Tree Root”. The aim of the study is to redesign the part of the fishbone activity used to improve problemsolving skills to develop in-depth problem solving skills with a more specific structure and experience together
with the students. Metaphorically speaking, by thinking tree roots express in-depth problem solving action
better, such a designing process has been undertaken. For the application, the foams used as insulation material
and the fund board were used, the problem was written on tree stem and the roots were distributed to students in
the form of bar roots. For the in-depth resolution of the problem, brain storms and other discussion techniques
have been used together, and deep intellectual progress has been made on the roots. By ensuring that students
are able to create problem sources (outlets) at the root of the tree, a horizontal intellectual expansion has also
been emphasized. As a result of the work, it was observed that the students participated the activity willingly and
cared to expand the roots of the tree. It can be said that the activity has helped the students to develop in-depth
and creative thinking skills and helped them to focus on a problem for a long time without getting bored. In
presentation, the application of the activity will be introduced with detailed materials and scenarios.
Keywords: Deep thinking skills, Fishbone, tree root, teaching technique
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Özet
Günümüzde geleneksel öğrenme ortamları yerine yapılandırmacı öğrenme ortamları önem kazanmaya
başlamıştır. Bu yaklaşım öğretme yerine öğrenmeyi amaçlamaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın olduğu
öğrenme ortamlarında öğrenen özerkliği desteklenmekte ve böyle öğrenme ortamlarında öğrencinin öğrenme
sorumluluğunu alması önemli görülmektedir. Bu öğrenme ortamlarında öğrencilerin kendi tercihlerini
yapabilmesi, kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını alabilmesi, içsel motivasyonlarını sağlayabilmesi, bağımsız
bir şekilde davranışlarını kontrol edebilmesi beklenmektedir. Öğrencilerin bu özellikleri kazanabilmesi için
ise onların ihtiyaçlarının giderilmesi, gerekli motivasyonlarının sağlanabilmesi ve öğrenme süreçlerine aktif
katılım göstermelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu öğretim sürecinde öğretmenlerin öğrencilerinin
özerkliklerini desteklemesi öğrencilerin daha etkin bir şekilde öğrenmeye katılımını sağlamaktadır. Böyle bir
öğrenme ortamı da yalnızca özerk olan ve bu becerileri öğrencilerine kazandırabilecek öğretmenler tarafından
oluşturulabilir. Yaşam boyu öğrenme kavramının çok önemli olduğu günümüzde, kendi kendine öğrenebilen,
kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenebilen bireyler yetiştirmek önem kazanmaktadır. Bu sebeple öğretmenlerin
öğrenen özerkliğini desteklemeleri gerekmektedir. Bu araştırma, öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme
düzeylerini (cinsiyet, öğretmenlerin görev bölgeleri, mesleki kıdemleri, bölümleri vb. gibi) çeşitli değişkenlere
göre incelemeyi amaçlamaktadır.
Öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme düzeylerini tespit etmeye yönelik yapılan bu araştırmanın
çalışma grubunu değişik okul kademelerinde görev yapan toplam 338 öğretmen oluşturmaktadır. Tarama
yöntemiyle yapılan bu çalışmada öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme düzeyleri çeşitli değişkenler
açısından betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Oğuz (2012) tarafından geliştirilen
Öğrenen Özerkliğini Destekleme Ölçeği kullanılmıştır. Betimsel amaçla yüzde, frekans ve ortalama tekniklerinden,
fark testlerinde ise ölçek durumuna göre t-testi, anova, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
Bulgulara göre öğretmenler genel olarak, özerklik destekleyici davranışları “çoğu zaman” gerekli bulmakta ve
bu davranışların “çoğu zaman” sergilemektedirler. Öğretmenlerin özerklik desteğinin gerekliliği ve sergilenmesine
ilişkin görüşleri arasında anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. Bu görüşler öğretmenlerin cinsiyetlerine,
çalıştıkları okul türüne, deneyim yıllarına, branşlara ve görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre farklılaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenen Özerkliği, Öğrenme Ortamları, Yapılandırmacı Yaklaşım

503

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

Investigation of the Relationship Between Teachers’ Supporting and Demonstration
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Abstract
In today’s world, constructivist learning environments has gained significance as opposed to traditional
learning enviroments. This approach aims learning instead of teaching. In constructivist learning environments
learner’s autonomy is supported and in these learning environments it is important that learners are responsible
for their own learning. In these learning environments, students are expected to be able to make their own
choices, to take responsibility for their own learning, to provide their intrinsic motivations, and to control their
behavior independently. In order for the students to gain these qualifications, it is necessary to ensure that their
needs are met, that the necessary motivations are achieved and that they are actively involved in the learning
process. In this teaching process, the learner autonomy support of the teachers ensure the participation of the
students in learning more effectively. Such a learning environment can also be created only by teachers who are
autonomous and who can reflect these skills to their students. In today when the concept of lifelong learning is
very important, it is necessary to educate individuals who can learn by own and can take charge of own learning
responsibilities. For this reason, teachers need to support learner autonomy. This research aims to examine the
level of learner autonomy support of the teachers according to various variables.
The research group of the study consists of 338 teachers working in different school levels. In this study
conducted by survey model, the level of learner autonomy support of the teachers has been tried to be described
in terms of various variables. “Learner Autonomy Support Scale” developed by Oğuz (2012) was used as the data
collection tool for this research. Percentage, frequency and arithmetic mean analysis techniques in descriptive
statistics and Mann Whitney U test and Kruskal Wallis tests in difference tests were used in the data analysis
procedure.
According to the findings, in general teachers perceive autonomy supporting behaviors necessary “most
of the time” and these behaviors are being demonstrated most of the time. There is a statistically significant
difference between the teachers’ views regarding the necessity of autonomy support and its demonstration. These
opinions differ depending on gender, school type, professional seniortiy, fields and geographical region.
Key Words: Constructivism, Learner Autonomy, Learning Environment
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Özet
Adaylık eğitimi, öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde kritik bir dönemdir. Geçiş dönemi olarak da ifade
edilebilecek bu dönem öğretmenlerin mesleğe yönelik aidiyet kazanmaları ve sosyalleşmeleri açısından önemlidir
(Balcı, 2000). Mesleki kariyerde ilerlemeyi ifade eden adaylık dönemi, temel bilgilerin edinilmesinden sonra
öğrencilikten öğretmenliğe geçişte köprü aşamasıdır (Smith ve Ingersoll, 2004). Bu sebeple adaylık eğitiminin
profesyonel gelişime yönelik, aday öğretmenlere yaşam boyu öğrenme olanağı ve bilinci katacak nitelikte olması
beklenmektedir (Wong, 2004).
2000’li yılların başından beri adaylık eğitimi, eğitim politikalarında ve reformlarında önemli hale gelmiştir.
Adaylık eğitimi programının bütüncül ve adayları mesleğe hazırlamada etkili olduğu ifade edilmektedir. Adaylık
eğitiminin ve programının aday öğretmene; nasıl öğrenileceğini, öğretileceğini, hayatta kalınacağını ve başarıya
ulaşılacağını gösterdiği düşünülmektedir (Ingersoll, 2012).
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine ilişkin 17/04/2015 tarihli, 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2 Mart 2016’da Aday Öğretmen
Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir. Yönergede; aday öğretmenlerin adaylıklarının ilk
altı ayında yetiştirme sürecine tabi tutulacakları belirtilmiştir. Yetiştirme sürecinin de Bakanlığın belirlediği
Yetiştirme Programı doğrultusunda aday öğretmenlerin görevlendirildiği eğitim kurumunda, kurum yöneticileri
ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Aday öğretmenlere; yetiştirme
eğitimini alabilecekleri iller arasından tercih yaptırılmıştır. İllerin tercihinden bir hafta sonra da okul tercihi
yaptırılmıştır. Böylelikle aday öğretmenler atandıkları görev yerlerine Eylül 2016’da gidecek biçimde düzenleme
yapılıp, öncesindeki sürede tercih ettikleri il merkezlerindeki okullarda yetiştirme süreci eğitimlerinin ilk
dört aylık bölümünü, il milli eğitim müdürlüklerinin belirledikleri kurumlarda da son iki aylık bölümünü
tamamlamışlardır.
Başarılı öğretmenlerin yetiştirilmesi için çağdaş ve bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda geliştirilmiş
öğretmen eğitimi programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de aday öğretmenleri, öğretmenlik mesleğine
etkili bir şekilde hazırlayacak ve onların mesleki gelişimini destekleyecek aday öğretmen eğitimi program ve
politikalarının olmayışı araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.
Bu araştırmada, 2016 yılı Şubat döneminde atanan aday öğretmenlerin görüşlerine göre aday öğretmen
yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karasar (2005), tarama modellerini geçmişte ya da var olan bir
durumu, olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olarak açıklamaktadır.
Araştırmanın çalışma grubunu Adana, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Zonguldak ve Elazığ illerinde aday
öğretmen yetiştirme süreci eğitimlerine katılan 812 aday öğretmen oluşturmuştur. 6 coğrafi bölgeden birer
il tercih edilmiştir. İl tercihinde, aday öğretmen sayılarına ve araştırmacının ulaşım kolaylığına dikkat
edilmiştir. Araştırmada, araştırmacıların geliştirdiği Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecini Değerlendirme Formu
kullanılmıştır. Aday öğretmen yetiştirme programı göz önünde bulundurularak form maddeleri oluşturulmuş,
aday öğretmenlerin maddeleri uygun bulma durumlarına göre 1’den 7’ye (hiç uygun bulmuyorum – tamamen
uygun buluyorum) kadar derecelendirmeleri istenmiştir.
Aday öğretmenler aday öğretmen yetiştirme sürecini; yetiştirme sürecinin amaçları, yetiştirme programı,
çalışma programı ve yetiştirme sürecindeki kişilerin görevleri başlığı altında değerlendirmişlerdir. Yetiştirme
ve çalışma programı başlıkları altında yer alan maddelere ilişkin derecelendirmelerde değişkenlik görülürken,
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diğer başlıklar altındaki derecelendirmelerde çoğunlukla 7 ve 7’ye yakın düzeyde derecelendirme yapıldığı
görülmüştür. Aday öğretmenlerin yetiştirme sürecine ilişkin açık uçlu soruya ise yetiştirme sürecinin olumlu
yanları, sorunlar, öneriler başlıkları altında görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda aday
öğretmen yetiştirme sürecinin ve hizmetiçi eğitimlerin yeniden yapılandırılması, ön uygulama yapılması ve aday
öğretmen değerlendirmesinde birden fazla değerlendirmenin yapılması gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Aday öğretmen, aday öğretmen yetiştirme süreci ve programı.
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Abstract
Novice teacher traning is a critical period in the career development of teachers. This period, which can
also be expressed as the transition period, is important for the teachers to acquire loyalty to the profession and to
socialize (Balcı, 2000). The period of novice teacher traning that expresses progress in a professional career is the
bridge stage in transition from student to teacher after basic information is obtained (Smith ve Ingersoll, 2004).
For this reason, it is expected that novice teacher traning education is aimed at professional development, novice
teachers are capable of lifelong learning and know-how (Wong, 2004).
Since the early 2000s, novice teacher education has become important in educational policies and reforms.
It is stated that the novice teacher traning program is holistic and the novices are effective in preparing for the
profession. Novice teaching and novice traning program show that how to learn, to be taught, to survive, and to
achieve success (Ingersoll, 2012).
According to the Ministry of National Education’s Teacher Appointment and Relocation Regulation
published in the Official Gazette No. 29329 dated 17/04/2015 on the Novice Teacher Training Process, the
Directive on Novice Teacher Training Process entered into force on 2 March 2016.
In the directive; It is stated that novices will be subject to the training process during the first six months of
their traning process. It is stated that the training period will be carried out in the educational institution appointed
by the novice teachers in line with the Training Program determined by the Ministry, in the responsibility of
the institution principals and the advisor teachers. Novice teachers chose to receive traning in education. One
week after the province’s date, the school was preferred. As a result, the novice teachers completed the first four
months of their training courses and the last two months in the institutions determined by the provincial national
education directorates in the preliminary period.
Teacher training programs developed in line with contemporary and scientific approaches are needed for the
training of successful teachers. The problematic situation in Turkey is that it prepares novice teachers effectively in
the teaching profession and investigates the absence of novice teacher training programs and policies to support
their professional development.
The aim of the study is to evaluate the novice teacher training period according to the opinions of novice
teachers who were assigned in February 2016 period.
Survey design was used in the study. Karasar (2005) defined screeing model as the studies that are geared to
describing a past or still-exising event as it is.
The study group was comprised of 812 novice teachers participating in novice teacher training process in
Adana, Gaziantep, İzmir, Istanbul, Zonguldak and Elazığ. One province was preferred in each region. In the
province’s preference, the numbers of novice teachers and the researcher’s accessibility were taken into account.
Novice Teacher Training Process Evaluation Form (NTTPEF) were used for data collection. Form materials were
developed considering the novice teacher training program and novice teachers were asked to grade from 1 to 7
(I do not find it to be appropriate - I find it entirely appropriate).
Novice teachers evaluated the novice teacher training process under the headings of the objectives of the
training period, the training program, the study schedule and the persons in the training period. Ratings for
items under the titles of training and work programs varied, while grades under the other headings were mostly
graded at levels close to 7 and 7. In the open-ended question regarding the training process of the novice teachers,
it was determined that the training period reported opinions under the headings of the positive aspects, problems
and recomendations. As a result of the research, it is recommended that the novice teacher training period and
the in-service training should be restructured, preliminary application and more than one evaluation should be
made in novice teacher evaluation.
Keywords: Novice teacher, novice teacher traning process and program.
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Özet
Toplumsal devamlılığı sağlayabilmede toplumun normlarını ve değerlerini koruyabilmek için değerlerin
çocuklara kazandırılması gerekmektedir. Değerler eğitiminin hayatın farklı alanlarında farklı öğrenme şekilleriyle
gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak söz konusu eğitimin sistemli olarak yürütülmesi öğretim programlarına
bağlı olarak okullarda gerçekleştirilir. Bu çalışmanın amacı 1968’den bu yana ilkokul (ilköğretim) dördüncü sınıf
öğretim programlarında değerler eğitiminin ne şekilde yer aldığını ortaya koymaktır. 1968’den bu yana dördüncü
sınıf öğretim programlarında değerler eğitiminin ne şekilde yer aldığını ortaya koyma konusunda ilköğretim
programlarının tematik bakımdan, derinlemesine incelenmesini ve yorumlanmasını amaçlayan bu araştırma için
nitel araştırma deseni benimsenmiş ve araştırma verileri, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
yoluyla toplanmıştır. Çalışmaya ilkokul dördüncü sınıfta yer alan dersler dâhil edilmiştir. Çalışmada dördüncü
sınıf programlarında yer alan değerler eğitimi içeriği/teması başlığında veriler sınıflandırılmıştır. Dokümanların
incelenmesinde içerik analizi yapılırken belirlenen programlar tema/kod ve kategori bağlamında ele alınmıştır.
Verilerin içerik analizi şu basamaklar izlenerek gerçekleştirilmiştir:
Çalışmada öğretim programları,
* Değer - amaç (kazanım) ilişkisi,
*Hangi derslerde hangi konular çerçevesinde sınırlandırıldığı,
* Değer - amaç (kazanım) ilişkisinde ortaya çıkan değerlerin öğrencilerin bilişsel-duyuşsal-davranışsal
gelişim seviyelerine uygun olup olmadığı,
* Örnek değer aktarımı yöntemleri ve değerlendirmelerine yer verilip verilmediği bağlamında temalar
çerçevesinde değerlendirilmiş ve veriler toplanmıştır.
Öğretim programları 1968’den bu tarafa incelendiğinde, genel olarak değerler eğitiminin artan bir ivme ile
programlarda yer aldığı, 2017’de yayımlanan taslak programların değerlerin eğitimi bakımından diğer programlara
göre daha zengin olduğu görülmektedir. Öğretim programları her bir ders için ayrı ayrı değerlendirildiğinde
Sosyal Bilgiler başta olmak üzere sırasıyla Fen ve Teknoloji, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde değer
türlerine yönelik kazanımların, temaların ve alt temaların yer aldığı tespit edilmiştir. Değer ve amaç (kazanım)
ilişkisi bakımından öğretim programları değerlendirildiğinde, 2005 ve 2017 programlarında kazanımların bir
değerle ilişkili olmasına rağmen yine de nicelik olarak programın ön gördüğü değerleri karşılamada yetersiz
olduğu söylenebilir.
Değerler eğitimi 2010 programıyla birlikte ön plana çıkarılmıştır. 2017 yılında taslak olarak yayımlanan
programlara göre Sosyal Bilgiler dersinde Birey ve Toplum, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık,
Küresel Bağlantılar ünitelerinde kazanımlarla ilişkilendirilmiş çok sayıda değere yer verilmiştir. Bu değerler
arasında aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, demokratik tutumu
benimseme, doğa sevgisi, doğal çevreye duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, etik, farklılıklara saygı, hoşgörü,
işbirliği, kültürel mirasa duyarlılık, öz kontrol, özgürlük, özgüven, özsaygı, saygı, sorumluluk, tarih bilinci,
tasarruf, vatanseverlik, yardımseverlik sayılabilir.
Değerler eğitiminin en az yer bulduğu Matematik dersi öğretim programında ise adalet/adil olma,
bilimsellik, esneklik, estetik, eşitlik, hoşgörü, işbirliği, öz kontrol, özgürlük, özgüven, özsaygı, paylaşma, sabır,
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saygı, sorumluluk, tasarruf gibi değerler yer almakla birlikte bu değerlerin kazanım şekline dönüştürülmediği
görülmektedir.
Değer ve amaç (kazanım) ilişkisinde ortaya çıkan değerler, öğrencilerin bilişsel-duyuşsal-davranışsal gelişim
seviyelerine göre ele alındığında ise bazı değerlerin dördüncü sınıf düzeyinin üstünde olduğu söylenebilir. Söz
konusu değerlerin, somut dönem içerisinde bulunan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine program aracılığıyla
kazandırılmasının uygun olmadığı görülmektedir. Bu değerlere örnek olarak iffet, iyi niyet, kadirşinaslık, kanaat,
alçak gönüllülük, bağışlama, duyarlılık, fedakârlık, gazilik, hakseverlik, hakikat sevgisi, hayâ, hoşgörü, samimiyet,
şehitlik, şükür, vefa sayılabilir.
Anahtar kelimeler: Değer eğitimi, Öğretim Programları, Doküman Analizi.
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Abstract
It is necessary to instill values into elementary curriculum in order to protect norms and values of a society for
providing social continuity. It is possible to set up values into education system to practice through different ways
of learning in different areas of life. However, the formal education system is rooted on curriculum systematically
in schools. The purpose of this study is to reveal how values education has been provided in the fourth grade
elementary school curriculum since 1968. Qualitative research design was employed for this study in order to
collect data about fourth grade curriculum. Data collection approach for this study is document analysis. The
collected data was classified under the title of values education content/theme which is included in fourth grade
curriculum. The content analysis was used in order to review documents, and the determined curricula were
approached in terms of theme/code and category. In order to analyzing document the following questions were
employed as a sub research questions.
What is relationship between goals and values in the fourth grade curriculum?
What is the cover of units in terms of values in the fourth grade curriculum?
Do values appropriate and promote children’s cognitive-affective-behavioral development?
How defined values transfer to application of the fourth grade curriculum?
When we consider curricula which have been used since 1968, it is seen that values education has been
included in curricula with increasing acceleration, the draft curricula which were published in 2017 are rich
in terms of values education in comparison with other curricula. When curricula are evaluated for each lesson
separately, it is observed that attainments for types of values, themes and sub-themes are included in Social
Studies, Science and Technology, Turkish, Religious Culture and Moral Knowledge lessons respectively. If
curricula are taken into consideration in terms of value and goal(attainment) relationship, it is possible to say
that although the attainments in 2005 and 2017 curricula are related to values, they quantitatively fail to meet the
values prescribed by the curricula.
Values education was brought to forefront within 2010 curriculum. According to draft curricula published
in 2017, there are many values which are associated with attainments involved in the units of Individual and
Society, Production, Distribution and Consumption, Effective Citizenship, Global Connections in Social Studies
lesson. Some of these values are placing importance on family unity, independence, peace, being scientific,
being hardworking, solidarity, adopting democratic attitudes, love of nature, sensitivity to natural environment,
honesty, aesthetics, equality, ethics, respect for differences, tolerance, cooperation, sensitivity to cultural heritage,
self-control, freedom, self-confidence, self-respect, respect, responsibility, consciousness of history, saving,
patriotism, helpfulness.
The curriculum in which values education is least included is Mathematics lesson, and there are values
involved in the curriculum such as justice/being fair, being scientific, flexibility, aesthetics, equality, tolerance,
cooperation, self-control, freedom, self-confidence, self-respect, sharing, respect, responsibility, saving. However,
it is seen that these values were not turned into attainments.
When values emerging in value and goal(attainment) relationship are considered in terms of cognitiveaffective-behavioral development levels of students, it is possible to say that some of the values are higher than
grade four level. It is seen that it is not suitable to instill the mentioned values by means of the curriculum into
elementary school grade four students in the concrete operational stage. Chastity, goodwill, gratitude, belief,
modesty, forgiveness, sensitivity, self-sacrifice, being a veteran, fairness, love of truth, shame, tolerance, sincerity,
martyrdom, gratitude, loyalty can be cited as examples for these values.
Keywords: Values education, Curricula, Document Analysis.
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Abstract
Today, technology is rapidly developing and the amount of information is increasing. At the same time,
technology diversity is expanding into different fields, providing undeniable benefits in the field of information
and communication. Technology brings innovations in areas that can be used in the field of education as well
as in every area. Therefore, the extent to which education institutions can benefit from today’s technologies will
increase the competence of the personnel who work in these institutions, and will enable the students to do better
learning and be more successful.
It may be important for educational administrators to determine the competencies of managers in terms of
technology leadership when it is considered that school administrators have an important place in dimensions
such as the functioning of educational institutions, the cooperation and effectiveness of school personnel, and the
education of students in educational institutions. The purpose of this research is to demonstrate the technology
leadership competencies of primary, secondary and high school administrators. In this main aim, the dimensions
of the related leadership’s technological leadership competencies are examined such as the length of time they
serve as administrators, years of civil service, the school they graduate, their sex, or the division of the institution
they work in. The introduction of technology leadership competencies of elementary, secondary and high school
administrators is important in the context of developing points such as the use of today’s developing educational
technologies and the improvement of educational institutions.
The study is a quantitative study and is carried out in the survey model. The research was conducted with
the principals of primary, secondary and high schools in Giresun. Therefore, the research is limited only to the
administrators in Giresun city center. In the context of the managers, both managers and assistant managers were
included in the survey. A total of 33 primary schools, 32 secondary schools and 55 high school administrators
participated in the research. In order to collect data on the research, “Training Manager’s Technology Leadership
Competencies Scale” which was developed by Köksal BANOĞLU, and composed of 32 items was used. Research
scale is consisted of visionary leadership, digital age learning culture, excellence in professional development,
systematic development and digital citizenship sub-dimensions. The research data were collected during the
spring semester of the 2016-2017 academic year. The SPSS package program was used to analyze the data. In the
analysis of the data, parametric / non-parametric tests were used to compare frequency, percentage and arithmetic
mean, as well as inter-group scores. Proposals will be made in the context of the research in accordance with the
findings of the research.
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Özet
Literatür incelendiğinde birçok “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” olduğu görülmektedir.
Ancak farklı örneklemlerden elde edilen bilgiler bu konuda geçerlik ve güvenirlik incelenmesi bakımından önem
arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ortaya
çıkarmaya yönelik olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği
(ÖMYTÖ)’nin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.
Bu çalışma, nicel araştırma yöntem ve teknikleriyle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenliğe yönelik tutum ölçeği,
ilgili alanyazının incelenmesi sonucu mevcut kuramsal bilgi ve çalışmalar esas alınarak ve konuyla ilgili daha önce
gerçekleştirilmiş olan tutum ölçeği geliştirme çalışmaları incelenerek araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.
Ölçeğin 2017 yılı Nisan-Mayıs aylarındaki uygulama süreci, Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde bulunan bir
ildeki üniversitenin eğitim fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde yüz yüze ölçek
uygulamasının yapıldığı iki farklı çalışma grubu ile çalışılmıştır. Toplamda 615 katılımcıdan oluşan çalışma grubu
ikiye bölünerek 275 katılımcı ile AFA, 340 katılımcıyla da DFA süreci işletilmiştir. Ölçek uygulaması sonrasında
başlatılan analiz sürecinde ölçeğin geçerliği; yapı, görünüş, kapsam ve uyum geçerliği bağlamında incelenmiştir.
Ölçeğe ilişkin yapı geçerliği çalışmaları ilk olarak AFA ile başlamış, DFA süreci ile devam etmiştir. AFA ile
hazırlanan taslak formun yapısal özellikleri incelenmiş ve alt boyutlar belirlenmeye çalışılmıştır. Sonra yapılan
DFA ile bu yapının doğruluğu sınanmıştır. Görünüş ve kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş,
uyum geçerliği kapsamında ise alanyazındaki benzer bir ölçekle arasındaki korelasyon değerleri incelenmiştir.
Güvenirlik çalışması kapsamında; iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Veri analizleri için IBM SPPS 20.0 ve
LISREL 8.54 programları kullanılmıştır.
Ölçeğin KMO değeri .873 bulunmuş ve Bartlett testinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (χ2=1465,611,
sd=78, p<.01) belirlenmiştir. Ölçeğin geçerliği, yapı (AFA ve DFA ile), ölçüt, görünüş ve kapsam geçerliliği
bağlamında incelenmiştir. Faktör analizine uygun olduğu görülen ölçek verileri AFA’ya tabi tutularak maddelerin
öncelikle faktör yük değerleri incelenmiştir. Bu incelemede .45’in altında değere sahip olan maddeler elenmiştir.
Dolayısıyla taslak formun 27 maddelik ilk halinden 15 madde elenerek 12 maddelik, tek faktörlü bir ölçek elde
edilmiştir. AFA ile elde edilen ölçek verileri, DFA’ya tabi tutulmuştur. Ölçeğin, DFA sürecinde kabul edilebilir
veya mükemmel uyum göstergeleri değerlerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçek, varyansın %57,597›sini
açıklamıştır. Analiz sonuçları ÖMYTÖ’nün öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum
düzeyini belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu ortaya koymuştur Bireyin
öğretmenliğe yönelik tutumunu ifade eden maddeleri içeren ölçek formu 5’li likert tipinde düzenlenmiş olup,
formda 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum
tanımlamaları kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, Tutum, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik.
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Abstract
When the literature is examined it is seen that there are many “Attitude Scale Towards Teaching Profession”.
However, the information obtained from different samples is important in terms of examining the validity and
reliability in this issue. The purpose of this study is to examine the validity and reliability of the Attitudes Towards
Teaching Profession Scale (ATTPS), developed by researchers, in order to determine the attitudes of prospective
teacher candidates towards the teaching profession.
This study was conducted with quantitative research methods and techniques. The attitude scale towards
teaching profession was established by the researchers based on the existing theoretical knowledge and the results
of the examination of the related literature and by examining the previous attitude scale development studies
related to the subject. The implementation process of the scale in April-May of 2017 was carried out with the
education faculty students of a university in the Southeast region of Turkey. Two different study groups were used
in the research process where face-to-face scale application was made. In total, the study group consisting of 615
participants was divided into two, with 275 participants participating in the EFA and 340 participants participating
in the CFA process. The validity of the scale in the analysis process initiated after the scale application; construct,
face, content and concurrent. Structural validation studies on the scale were first started with EFA, continued
with the CFA process. Structural features of draft form prepared by EFA were examined and sub-dimensions
were tried to be determined. Then the correctness of this build has been tested with CFA. For the validity of face
and content, the expert opinion was consulted and the correlation values between similar scale in the scope of
concurrent validity were examined. Within the scope of reliability study; internal consistency coefficients were
calculated. IBM SPPS 20.0 and LISREL 8.54 programs were used for data analysis.
The KMO value of the scale was .873 and the Bartlett test was statistically significant (χ2 = 1465,611, SD
= 78, P <.01). The validity of the scale was examined in terms of structure (with EFA and CFA), criterion, face
and content validity. Factor load values of the items were first examined by subjecting the scale data that seemed
appropriate to the factor analysis to EFA. In this review, items with values below .45 were eliminated. Therefore,
a 12-item, one-factor scale was obtained by eliminating 15 items from the original 27-item form. The scale data
obtained with EFA has been subjected to CFA. The scale has been found to be acceptable or to have excellent
compliance scores in the CFA process. The scale explained 57,597% of the variance. The results of the analysis
reveal that ATTPS is a valid and reliable instrument that can be used to determine the level of attitudes of the
prospective teachers towards the teaching profession. The scale form containing the items expressing the attitude
towards the teacher is arranged in the form of 5 likert and in the form 1: I definitely do not participate, 2: I do not
participate 3: Undecided, 4: Participate, 5: Definitely Participate.
Keywords: Teaching Profession, Attitude, Scale Development, Validity, Reliability.
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Özet
Bu araştırmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III programında yer alan “Hasta Güvenliği
ve Mesleklerarası İşbirliği” seçmeli dersinin öğrencilerin mesleklerarası öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk
düzeyine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın yapıldığı 2016-2017 öğretim yılında Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği seçmeli
dersine 271 öğrenci başvurmuştur. Dönem III öğrencilerinin sağlıkla ilgili diğer meslek alanlarından (çocuk
gelişimi, diş hekimliği, diyetisyenlik, eczacılık, hemşirelik, fizyoterapi, klinik psikoloji ve sağlık teknikerliği)
dördünü seçmeleri beklenmiştir. Ayrıca programda, tüm öğrencilerin katıldığı, meslekler arası işbirliği ve hasta
güvenliği ile ilgili temel kavramların yer aldığı ilgili bazı ortak dersler de vardı. Dersler tartışmalar, simülasyon
uygulamaları ve çözümlemeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu dersleri seçen öğrencilerin bu ders kurulundaki
toplam okul zamanı yükü 52 saattir. Bu yükün dağılımı: 16 saat kuramsal ders, 4 saat panel, 4 saat küçük grup
tartışması, 28 saat simülasyon uygulamaları şeklindeydi. Başlatılan bu program sağlık bilimleri alanındaki
eğitimler bağlamında ülkeye örnek olacak bir ilktir. Programın etkililiği hazırbulunuşluk göstergeleri ile
değerlendirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden kontrol grupsuz öntest-sontest araştırma modeli
kullanılmıştır. Öğrencilere programın başında ve sonunda Mesleklerarası Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk
Ölçeğinin (RIPLS) Türkçeye uyarlanmış şekli uygulanmıştır. Her iki teste de yanıt veren öğrenci sayısı 155
(%57,1) tir. Veriler bağımlı örneklemler t testi ile analiz edilmiştir.
Öğrencilerin öntest puan ortalamaları X̅ =73.64 iken program sonrası sontest puan ortalamaları X̅ =76.76
olarak ölçülmüştür. Ön-test ve son-test puanları arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0.01). Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri cinsiyete göre de karşılaştırılmıştır. Hem ön-test hem de sontest puanları arasında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır (pön-test=0.507, pson-test=0.803).
Tıbbi hataların önlenmesinde ekip çalışması önemli yer tutmaktadır. Bundan dolayı tıp ve diğer sağlık
alanı eğitimlerinde kullanılmak üzere mesleklerarası işbirliği uygulamalarını içeren yeni eğitim programlarının
geliştirilmesine ve etkin uygulamalara ihtiyaç vardır. Hacettepe Üniversitesi’nde başlatılan ve ülkemizde ilk
uygulama olma özelliğini taşıyan bu program ile öğrencilerin mesleklerarası işbirliğine yönelik hazırbulunuşluk
düzeylerinde bir artış gözlenmiştir. Mesleklerarası işbirliğinin önemini ve farkındalığı artırmak amacıyla
özellikle tıp eğitiminde böyle uygulamaların yaygınlaştırılması desteklenmelidir. Sadece diğer meslek alanlarında
çalışan öğretim üyeleriyle bir araya getirip meslekler hakkında bilgi paylaşımında bulunmanın yanı sıra diğer
meslek alanlarından öğrencilerin de katılımıyla bu çalışmadan elde edilecek hazırbulunuşluk düzeyinin daha çok
artacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, yeni öğretim yılında tıp fakültesi öğrencilerinin diğer sağlık bölümlerinde
okuyan öğrencilerle bir araya geleceği bir program planlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Mesleklerarası öğrenme, hasta güvenliği, mesleklerarası işbirliği
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Abstract
In this search, it is aimed to analyze the effect of the “ Interprofessional collaboration and patient safety “
elective course in Hacettepe University Medical Faculty Term III program on the level of students’ readiness for
interprofessional learning.
During the 2016-2017 academic year in which the study was conducted, 271 Term III students applied
for the Interprofessional Collaboration and Patient Safety elective course. It was asked students to select four
health profession among child development, dentistry, dietetician, pharmacy, nursing, physiotherapy, clinical
psychology and health technician. After selecting the areas, students were taken courses related to the selected
four health profession areas. Besides there were some common courses all students took together related to
basic concepts of interprofessional collaboration and patient safety. These lessons were conducted in the form
of discussions, simulation exercises and solutions. The distribution of school time load of the students was 16
hours theoretical course, 4 hours panel, 4 hours small group discussion, 28 hours simulation applications. This
program, which was launched in the context of health sciences education, was evaluated as a first experience for
Turkey. The effectiveness of the program was assessed with readiness indicators. In the research, pretest-posttest
research model without control group was used as quantitative research designs. At the beginning and at the end
of the program, Readiness for Interprofessional Learning Scale adapted into Turkish was applied to students. The
number of participants who responded to both tests was 155 (57.1%). Independent-samples t-test was used to
compare scale scores of students.
The mean of pre-test scores of the students was 73.64, and the mean of post-test scores was 76.76. Difference
between pre-test and post-test scores was statistically significant (p<0.01). The readiness level of the students is
also compared according to sex. There was no statistically significant difference between the pre-test and posttest scores according to sex (ppre-test= 0.507>0.05, ppost-test= 0.803>0.05).
Interprofessional relationships are important in the prevention of medical errors. Therefore, there is a need
for the development and effective implementation of new training programs, including the implementation of
interprofessional collaboration for use in medical and other health education.
This program, which was launched at Hacettepe University and is the first experience in Turkey, has seen an
increase in the level of readiness of the students for their interprofessional learning. To promote the importance
and awareness of interprofessional collaboration, the dissemination of such practices, especially in medical
education, should be supported. It is thought that not only sharing information about professions by bringing
them together with the staff working in other professions, but also the level of readiness obtained from such
courses with the participation of the students from other professions will be increased more. For this reason, a
program is planned in which medical faculty students will come together with students who study in other health
departments in the new academic year.
Keywords: Interprofessional learning, Patient safety, Interprofessional collaboration
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Özet
Bireyleri hedefleri doğrultusunda harekete geçiren güç olarak tanımlayabileceğimiz motivasyon, bireylerin
eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Eğitim kurumlarında bazı öğrencilerin derse, konuya ya da karşılaşılan
probleme çözüm üretmede istekli oldukları gözlenirken, bazı öğrencilerin ise derslerde isteksiz oldukları,
karşılaştıkları problemlere çözüm üretmede mücadele etme yerine problemden kaçmayı tercih ettikleri
görülmektedir. Öğrenciler arasındaki bu farkın oluşumuna etki eden etkenlerin başında motivasyon gelir.
Motivasyon, bireye enerji verip, davranış için istekli hale gelmesinde etkili olduğundan, öğrenme-öğretme
sürecinin etkililiğini ön plana çıkaran en önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır
Motivasyonun, öğretmenlerin işlerine ayırdıkları zaman, yaptıkları işin kalitesi, çalışma istekleri gibi
özelliklerinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Alanyazında öğretmen motivasyonunun, kullanılan motivasyon
stratejileri ile ilişkili olduğunu ve bu durumun öğrencilerin motivasyonlarını ve akademik başarılarını etkilediğini
ortaya çıkaran araştırmalar yer almaktadır.
Öğretmenlerin öğretme motivasyonları, onların öğretme yetenekleri kadar önemli görülmektedir. Öğretme
motivasyonu yüksek olan öğretmenlerin, öğrencilerde yaşanan motivasyon sorunlarını azaltmak için motivasyon
stratejilerini etkili bir şekilde kullandıkları düşünülmektedir. Zira öğretmenin önemli görevlerinden biri de
öğrencinin sınıf içerisindeki motivasyonunu sağlamaktır. Bunun için öğretmenler, öğrencilerin motivasyonunu
sağlayıcı çeşitli stratejiler kullanmaktadırlar. Ancak farklı deneyimlere ve imkanlara sahip olmaları nedeniyle,
öğretmenlerin motivasyon stratejilerine verdikleri önem ve öğrencilerde yaşanan motivasyon sorunlarına yönelik
kullandıkları motivasyon stratejileri de farklılık göstermektedir. Bu nedenle bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin
öğretme motivasyonu düzeyleri ve öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları motivasyon stratejilerinin neler
olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğretme motivasyonu düzeyleri ve sınıfta kullandıkları motivasyon
stratejilerini belirlemek amacıyla karma araştırma yöntemlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır.
Araştırmanın nicel verilerini toplamak için örneklemi, Muğla ili Menteşe İlçesi’nde görev yapmakta olan 113’ü
kadın, 65’i erkek olmak üzere toplam 178 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmanın nicel verilerini toplamak amacıyla Kauffman, Yılmaz Soylu ve Duke (2011) tarafından
geliştirilen, Candan ve Gencel (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretme Motivasyonu Ölçeği”
kullanılmıştır. Nitel veriler ise araştırmacılar tarafından hazırlanan, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Nicel verilerin analizinden sonra elde edilen verilerin açıklanmasına yardımcı olması için amaçlı
örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak belirlenen 12 sınıf öğretmenine, yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak nitel veriler toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 20 programı
kullanılarak verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve parametrik testler kullanılmıştır. Nitel veriler ise
içerik analizi ile çözümlenecek ve yorumlanacaktır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öneriler sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Öğretme motivasyonu, motivasyon stratejileri, sınıf öğretmenleri
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Abstract
The motivation we can define as the power to move individuals towards their goals has an important place
in the education of individuals. In the educational institutions, it is observed that some students are willing to
engage to the lessons or produce solutions to the problems encountered, while some students are reluctant to
engage to the lessons and prefer to escape from the problem, instead of struggling to solve the problems they
encounter. Motivation comes first among the factors that influence the formation of this difference between
the students. Since motivation is effective in giving energy to the individual and becoming willing to engage,
motivation emerges as one of the most important factors leading to the effectiveness of the learning-teaching
process.
It is stated that motivation is effective in the characteristics such as the time that teachers spare for their work,
the quality of the work they do, the desire to work. In the literature, it reveals that teacher motivation is related
to the motivation strategies used by teachers and that this affects the motivation and academic achievement of
the students.
Teachers’ motivation for teaching seems to be as important as their ability to teach. It is thought that teachers
with high motivation to teach effectively use motivation strategies to reduce the motivation problems experienced
in the students. One of the important tasks of the teacher is to ensure the motivation of the students in the
classroom. Teachers use a variety of strategies to motivate their students. However, because of their different
experiences and facilities, it differs that the importance to motivation strategies of teachers that they put emphasis
to and motivation strategies that teachers use for the motivation problems of the students that they experience.
For this reason, in present research, it has been aimed to determine the level of teaching motivation of primary
school teachers and what motivation strategies they use in the learning-teaching process.
In this research, sequential explanatory design were used in mixed research methods to determine the level
of teaching motivation of primary school teachers and the motivation strategies they used in class. The sample
for collecting the quantitative data of the research consists of a total of 178 primary school teachers, 113 females
and 65 males, working in Menteşe district of Muğla.
“Motivation to Teach Scale” developed by Kauffman, Yilmaz Soylu and Duke (2011) and adapted to Turkish
by Candan and Evin-Gencel (2015) was used to collect quantitative data of the research. Qualitative data were
collected by semi-structured interview form prepared by researchers. In order to help explain the data obtained
after the analysis of quantitative data, qualitative data were collected by applying semi-structured interview form
to 12 primary school teachers using sampling of maximum diversity from purposeful sampling methods. In
the analysis of quantitative data by using SPSS 20 program it was determined that the data showed normal
distribution and parametric tests were used. Qualitative data will be analyzed by content analysis. Suggestions
will be presented in the direction of the findings obtained.
Keywords: Motivation to teach, motivational strategies, primary school teachers
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Özet
Nitelikli bireyler yetiştirebilmenin temeli nitelikli öğretmenlerin varlığı ile mümkündür. Öğretmenler, sahip
oldukları yeterlikler çerçevesinde yarının geleceği konumunda bulunan bireyleri yetiştirmede büyük görevleri
olan kişilerdir. Öğretmenlerin kendini bilen, aktif, sorgulayıcı, araştırmacı ve başarılı bireyler yetiştirebilmeleri,
onlara verecekleri eğitim sayesinde gerçekleşecektir. Kuşkusuz, sahip olduğu yeterliklerin ne düzeyde olduğunu
bilen öğretmenler, eksik oldukları hususları belirleyebilecekler ve bu eksiklikleri gidermek için yeni yollar
arayacaklardır. Bunun için de öğretmenlerin öz değerlendirme yapmaları büyük önem taşımaktadır. Öğretmen
yeterliklerinin seviyesi öğrencilerin öğrenmesini etkileyeceğinden, öğretmenin alanında yeterli olması ile
öğretim süreci daha nitelikli bir şekil alacaktır.
Bu bağlamda, bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin, sınıf öğretmeni özel alan yeterliklerine ilişkin hizmet içi
eğitim ihtiyaçlarını belirlemek bundan sonraki çalışmalara yol göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, içerisinde hem nicel araştırma hem de nitel araştırma desenlerini bulunduran karma
yöntem araştırma deseni kullanılmıştır. Karma araştırma desenlerinden Yakınsayan Paralel Karma Yöntemler
Modeli kullanılan bu çalışmada her iki veri türü aynı zaman dilimi içerisinde toplanarak elde edilen bu bilgiler
genel sonuçları yorumlarken bütünleştirilmiştir (Creswell, 2014). Bu çalışmanın araştırma grubunu MEB’e
bağlı ilkokullarda görev yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 12 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu
araştırmada nicel veri toplama aracı olarak, MEB tarafından hazırlanan “Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri”
dikkate alınarak, araştırma kapsamına alınan yeterlik alanlarına ilişkin alt yeterlikler ve performans göstergeleri
5’li likert tipi anket haline getirilerek oluşturulan 95 maddelik anket ihtiyaç analizi formu olarak kullanılmıştır.
Araştırmada nitel veri toplama aracı olarak da araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 9 sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizinde frekans hesaplaması
kullanılmıştır. İhtiyaç kazanımları belirlenirken, araştırmaya katılan 12 öğretmen olduğu için, her bir soruya
kısmen ve az cevaplarını verenler tespit edilerek, 6 ve üzeri frekansta çıkan kazanımlar ihtiyaç olarak belirlenmiştir.
Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır.
Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır. Nicel verilerin analizi sonucu 95
maddenin; 18 maddesi 6 ve üzeri frekans çıktığı için ihtiyaç olarak belirlenmiştir. Bu maddelerden bazıları şu
şekildedir: 1. Öğrenci gelişimiyle ilgili temel kavramları ve ilkeleri ifade ederim. (6) 11. Öğrenme öğretme sürecinde
ilköğretim kurumları rehberlik programlarında yer alan etkinlikleri çeşitlendiririm. (9) 27.Öğrenme-öğretme
sürecinde kullanılabilecek eğitim araç gereçleri konusunda meslektaşlarıma rehberlik ederim. (9) 57. Öğretim
sürecinde kullanacağım ölçme aracının içeriğini öğrencilerimle birlikte ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki
kazanımları dikkate alarak belirlerim. (7) 71. Bireysel mesleki gelişim kararlarını, okul gelişim planı ile ilişkilendiririm.
(10) Nitel veri analizleri sonucu görüşme formunda yer alan sorulara göre 9 kategorinin oluşturulmasına karar
verilmiştir. Bu kategoriler; özel alan yeterlikleri, sınıf öğretmenliği özel alan yeterlikleri, uygulamaya dönük olma
durumu, öğretim programı ve özel alan yeterlikleri uyuşması, hizmet içi eğitim alma durumu, alınan hizmet içi
eğitimlerin konuları, hizmet içi eğitim alma isteği, hizmet içi eğitim programından beklentileriniz, kişisel gelişim
hedefleri, sınıf öğretmenlerinin gelişim ihtiyacı olarak belirlenmiştir.
Bu araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmenliği özel alan yeterliklerine ilişkin ihtiyaçları
3 modül, 18 kazanım şeklinde belirlenmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre bir hizmet içi eğitim programı hazırlanarak etkililiği incelenebilir.
Anahtar kelimeler: Sınıf öğretmenliği özel alan yeterlikleri, ihtiyaç analizi, hizmet içi eğitim
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Abstract
Problem Status: It is only possible to train qualified individuals with the presence of teachers with basic
characteristics. Teachers are individuals with big responsibilities in training promising individuals in the framework
of the competences they have. Teachers can train self-conscious, active, interrogator, researcher and successful
individuals with the education that they will provide to them. Undoubtedly that teachers, who know at what level
their competences are, can determine points they are deficient at and seek new ways to overcome these deficiencies.
Thus, it is significant for teachers to make self-evaluation. Since the competence level of teachers will affect the
learning of students, the teaching process will be more qualified when teachers are competent in their fields.
In this respect, in this study, the determination of in-service educational needs of primary school teachers
in relation to the special field competences is important in terms of leading the next studies to be conducted.
Method: The mixed method study pattern including both quantitative and qualitative study patterns was
used in this study. In this study, in which the Converging Parallel Mixed Methods Model among the mixed study
patterns was used, both data types were collected in the same time period and the information obtained was
integrated while interpreting the general results (Cresswell, 2014). The research group of this study consists of
12 primary school teachers who work in primary schools affiliated to the Ministry of National Education and
volunteer to participate in the study. In this study, the questionnaire needs analysis form consisting of 95 items
created by turning sub-competencies and performance indicators in relation to competency fields included in
the scope of the study into 5-point Likert-type scale was used as a quantitative data collection tool, considering
“Special Field Competences of Primary School Teachers” prepared by the Ministry of National Education. A
semi-structured interview form prepared by the researchers as a qualitative data collection tool and consisting
of 9 questions was used in the study. The frequency calculation was used in the analysis of the quantitative data
obtained. While identifying the need gains, since there were 12 teachers who participated in the study, those
who answered each question partially and slightly were determined, and the gains obtained as 6 and above were
determined as needs. The descriptive analysis was used in the analysis of the qualitative data obtained.
Findings: The findings obtained as a result of the data analysis are presented below. As a result of the analysis of
the quantitative data, 18 of 95 items were determined as needs since the frequency was 6 and above. Some of these
items are as follows: 1. I express basic concepts and principles related to the development of students. (6) 11. I diversify
the activities in the counselling programs of primary school organizations during the educational process. (9) 27. I
guide my colleagues about the educational equipment to be used during the educational process. (9) 57. I determine the
content of the assessment instrument that I will use during the educational process together with my students considering
the aim of the assessment activity and the gains in the program. (7) 71. I associate personal vocational development
decisions with the school development plan. (10) As a result of the qualitative data analyses, it was decided to create
9 categories according to the questions in the interview form. These categories were determined as; special field
competences, special field competences of primary school teachers, the condition of being practical, the adjustment
of the curriculum and special field competences, the condition of receiving in-service education, the subjects of
in-service education received, the desire to receive in-service education, your expectations for in-service education
program, personal development goals, primary school teachers’ need for development.
Conclusion: As a result of the study, the needs of primary school teachers related to the special field
competences of primary school teaching were identified as 3 modules and 18 gains.
Discussion-Suggestion: According to the results of the study, it is possible to prepare an in-service education
program and examine its effectiveness.
Keywords: Special field competences of primary school teaching, need analysis, in-service training
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Özet
Gelişen teknoloji sayesinde küçük bir köy halini almaya başlayan dünyamızın sınırları zamanla daha da
dar hale gelmiştir. Teknolojinin, ülkeler arası siyaset, ekonomi ve bilimin sadece ülke sınırları ile kalmayıp
tüm dünyayı etkilediği bir çağdayız. Özellikle kültürler arası etkileşim had safhaya ulaşmıştır. Artık sadece
yaşadığımız ülkenin vatandaşı değil aynı zamanda bir dünya vatandaşı olmamız söz konusudur. Neredeyse her
şeyin uluslararasılaştığı günümüzde eğitim de bu durumdan payına düşeni almıştır. Ülkelerin eğitim politikaları
ve programları da bu doğrultuda hazırlanmıştır ya da en azından hazırlanmak zorundadır.
Bu araştırmanın amacı, küreselleşen dünyada eğitimin uluslararasılaştırılmasında öğretmenlerin fikir sahibi
olup olmadıklarını incelemektir.
Bu araştırma tanımsal bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Çanakkale ili oluşturmaktadır.
Örneklem olarak Çanakkale ‘deki devlet ilkokulları, ortaokulları ve liseleri alınmıştır. Bu araştırma Çanakkale’deki
devlet okullarında görev yapan öğretmenler ile sınırlıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formunun geçerlik ve güvenilirliği, alanında uzman kişiler tarafından incelenmiştir ve
ardından uygulanmıştır. Belirlenen örneklem grubunda görüşme formu uygulanmış, elde edilen veriler SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak istatistiksel işleme tabi tutulmuştur. İstatistiksel
işlem olarak frekans, yüzde, t testi, anova, kovaryans gibi teknikler kullanılmıştır.
Bulgular analiz aşamasında olduğundan, sonuçlarla ilgili veriler kongrede sunum aşamasında verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Eğitim, Eğitimin Uluslararasılaşması
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Abstract
Thanks to the developing technology, the boundaries of our world, which started to become a small village,
became narrower in time. We are in an era which technology, economy, politics and science are not only limited
to the borders of the country, but affect the whole world. Especially intercultural interaction has reached the top.
Now we are not only citizens of the country we live in, but also citizens of the world. In these days, as almost
everything is internationalized, education has taken its share from this situation as well. The educational policies
and programs of the countries are also prepared or at least they will have to be prepared in this way.
The aim of this research is to examine whether teachers have an idea about the internationalization of
education in the globalizing world.
This research is a descriptive research. Çanakkale province is the study universe of the study. The sample is
composed of public schools (primary schools, secondary schools and high schools) in Çanakkale. This research is
limited to teachers working in public schools in Çanakkale. The interview form is used to collect data in the study.
The validity and reliability of the interview form has been examined by experts in the field and then applied. In
the determined sample group interview form is applied and the obtained data is statistically processed using SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) program. Techniques such as frequency, percentage, t test, anova,
ancova is used as statistical process. Since the findings are in the analysis phase, the results will be presented at
the congress.
Keywords: Globalization, Education, Internationalization of Education
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Özet
Alanyazında öğretim programına bağlılık, tasarlanan programın öğretmenler tarafından aslına sadık
kalınarak uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Program geliştirme çalışmalarında genel olarak ya merkezi
bir yol izlenmekte ya da bölgesel özelliklere göre yerel program geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye’de
program geliştirme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi bir anlayışla yapılmaktadır.
Geliştirilen programların ne derece etkili olduğu ortaya konularak alınan dönütlerle programda iyileşmeye
gidilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Programın ne derece başarılı olduğunu ya da ne derece işlevsel olduğunu
belirlemede etkili yollardan birisinin de öğretmenlerin programa bağlılıklarının ortaya konması olduğu
belirtilmektedir. Geliştirilen programın hayata geçirilmesinde öğretmenin yaklaşımı önemli rol oynamaktadır.
Öğretmenin elindeki bu gücü etkin şekilde kullanması için programa bağlılıkla ilgili beklentinin katı bir bağlılık
olmadığı da vurgulanmaktadır. Merkezi programın bütün ülke koşullarında aynı şekilde uygulanması mümkün
olamayacağından programın uyarlanarak uygulanması ile programın etkililiğinin artırılıp, öğrenmenin
niteliğinin yükseltilmesine hizmet etmesi daha olası görülmektedir. Ancak uyarlamanın öğretmelerce
nasıl anlaşıldığı programa bağlılığın önemli bir boyutudur. Öğretmenin öğrenen özelliklerini, sınıf ve okul
koşullarını, sosyo-ekonomik, kültürel özellikleri iyi analiz ederek programın kazanımlarına ulaşmayı sağlayıcı
yolları, zenginleştirecek ve çeşitlendirecek düzenlenmeler yapması beklenmektedir. Öğretmenlerin bu şekilde
davranabilmesinde ise öğretmen eğitimi, öğretmenin yetkinliği ve öğretmen özerkliği vb. etkenler önemli
rol oynamaktadır. Uygulamada öğretmenlerin programı öğrenci ve okul koşullarına uyarlayabilen bir uzman
olarak görülmesi yerine, uzmanların ve yöneticilerin belirlediği programı uygulamakla yükümlü birer teknisyen
olarak görüldüğü belirtilmektedir. Bu durumun, öğretmenleri planlama ve uygulamada belirsizliğe sürüklediği,
bölgesinin, okulunun ve sınıfının koşulları kapsamında programa bağlı kalmakta güçlük çekmelerine yol açtığı,
öğretmenlerin programa bağlılıklarının zorlaştığı, öğretim programı ile uygulanan programın önemli ayrılıklar
göstermesine yol açtığı ileri sürülmektedir.
Bu araştırmanın amacı Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin 6. sınıf fen ve teknoloji öğretim programının
uygulanmasında programa bağlıklarının nasıl olduğu ve nelerden etkilendiğini ortaya koymaktır. Alanyazında
öğretmenlerin programa bağlılıklarını etkileyen faktörler Türkiye koşulları da göz önüne alınarak şu başlıklar
altında toplanmıştır: Öğretmen özellikleri, program özellikleri, öğretmen eğitimi, kurumsal özellikler, bölgesel,
sosyo-ekonomik ve kültürel özellikler, merkeziyetçi eğitim sistemi, sınavlar ve öğrenci özellikleri. Bu araştırma
da öğretmenlerin programa bağlılıkları bu boyutlar kapsamında ele alınıp incelenmeye çalışılacaktır. Araştırma
durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Muğla ili Menteşe ilçesinde görev yapmakta
olan Fen ve Teknoloji öğretmenleri arasından gönüllülük esas alınarak maksimum çeşitlilik örneklemesine
dayalı olarak belirlenecektir. Öğretmen görüşlerine dayalı olarak yapılacak bu çalışmada, araştırmanın verileri
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilecektir. Elde edilen
veriler uygun çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilecektir.
Anahtar sözcükler: Öğretim programı bağlılığı, 6.sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı, Fen ve
teknoloji öğretmenleri.
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Abstract
In the literature, curriculum fidelity is defined as the implementation of the designated curriculum as it
is. In curriculum development works, in general either a centralized path is followed or local curriculums are
developed depending on local characteristics. Curriculum development activities in Turkey are carried out by
the Ministry of National Education in a centralized manner. In this regard, attempts are made to reveal how
effective the curriculum is and then on the basis of feedbacks, to achieve some improvements on the curriculum.
One of the effective ways of discovering how functional the curriculum is to elicit teachers’ curriculum fidelity.
In the implementation of the curriculum, teachers’ approaches play an important role. For teachers to play this
role at their disposal effectively, it is emphasized that the expectation for fidelity to the curriculum should not
be too strict. Since it is not possible to apply the central curriculum in the same way all around the country, it
seems to be more likely that the effectiveness of the program will be increased and the quality of the learning will
be enhanced by implementing the curriculum through adaptation. But how adaption is understood by teachers
is an important aspect of curriculum fidelity. Teachers are expected to make some arrangements to enrich and
diversify the ways through which curriculum objectives can be achieved by analyzing learner characteristics, class
and school conditions and socio-economic and cultural characteristics. For teachers to act in this manner, factors
such as teacher education, teacher competence and teacher autonomy play an important role. In practice, it is
stated that teachers are seen as technicians who are obliged to implement the program determined by experts and
administrators, rather than being seen as experts who can adapt the program to student and school conditions.
This has been claimed to lead teachers to be uncertain about planning and implementation, cause the district to
have difficulties in adhering to the program under the conditions of the school and classroom, make curriculum
fidelity difficult for teachers and result in significant distinctions between the designated curriculum and the
implemented one.
The purpose of the current study is to explore the Science and Technology teachers’ curriculum fidelity in
relation to the implementation of the 6th grade science and technology curriculum and what they are affected
from. In the literature, factors affecting teachers’ curriculum fidelity are subsumed under the following heading
considering the conditions of Turkey: teacher characteristics, curriculum features, teacher education, institutional
characteristics, socio-economic and cultural characteristics, centralized education system, exams and student
characteristics. In the current study, teachers’ curriculum fidelity will be addressed within these dimensions.
The study was designed as a case study. The sample of the study will be specified from among the Science and
Technology teachers working in Menteşe, Muğla by means of the maximum variation sampling method on a
volunteer basis. The data of the study to be conducted on the basis of teachers’ opinions will be collected through
a semi-structured interview form developed by the researchers. The collected data will be analyzed by using
suitable analysis techniques.
Keywords: Curriculum fidelity, the 6th grade science and technology curriculum, science and technology
teachers.
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Özet
Uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretmenin yüz yüze olmadığı, çeşitli iletişim araçları kullanılarak belli bir
merkezden yapılan eğitim yöntemidir. Uzaktan eğitim tüm dünyada hizmetiçi eğitim kavramının gelişimine
katkı sağlayan bir eğitim yöntemi olarak görülmektedir. Çağımızda geliştirilen yeni iletişim araçlarıyla birlikte
ortaya çıkan etkileşimli internet ortamları, sanal eğitim fırsatlarının oluşumuna imkân sağlamaktadır.
Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilen hizmetiçi eğitim faaliyetleri hakkındaki
öğretmen becerilerinin ve tutumlarının incelenmesidir.
Bu araştırma tanımsal bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Çanakkale ili oluşturmaktadır.
Örneklem olarak Çanakkale ‘deki devlet ilkokulları, ortaokulları ve liseleri alınmıştır. Bu araştırma Çanakkale’deki
devlet okullarında görev yapan öğretmenler ile sınırlıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket formu ve
beşli likert ölçeği kullanılacaktır. Belirlenen örneklem grubunda anket uygulanmış, elde edilen veriler SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak istatistiksel işleme tabi tutulmuştur. İstatistiksel
işlem olarak frekans, yüzde, t testi, anova, kovaryans gibi teknikler kullanılmıştır.
Bulgular analiz aşamasında olduğundan, sonuçlarla ilgili veriler kongrede sunum aşamasında verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Hizmet içi Eğitim, Uzaktan Hizmet içi Eğitim
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Abstract
Distance education is a method of education which is done from a certain center by using various
communication means and without face to face interaction between the student and the teacher. Distance
education is seen as a educational method that contributes to the development of in-service education concept
all over the world. The interactive internet environments that emerged together with the new communication
tools developed in our era provide opportunities for virtual education.
The aim of this research is to examine teacher skills and attitudes about in-service education courses which
are given by using distance education.
This research is a descriptive research. Çanakkale province is the study universe of the study. The sample is
composed of public schools (primary schools, secondary schools and high schools) in Çanakkale. This research
is limited to teachers working in public schools in Çanakkale. Survey form and five-point Likert scale are used
to collect data in the survey. In the determined sample group survey form is applied and the obtained data
is statistically processed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program. Techniques such as
frequency, percentage, t test, anova, ancova is used as statistical process.
Since the findings are in the analysis phase, the results will be presented at the congress.
Keywords: Distance Education, In-service Education, Distance in-service Education.
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Özet
Günümüzde hızla artan ve yaygınlaşan teknolojik gelişmeler bireylerin yaşamlarını doğrudan etkilemektedir.
Bu gelişmelerden biri de sosyal medya uygulamalarıdır. Sosyal medya Web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik
temelleri üzerine kurulan ve kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin yaratımı ve değişimine olanak tanıyan bir
dizi internet tabanlı uygulamadır. Eğitimde sosyal medyanın bir araç olarak kullanılması ise son zamanlarda
gündeme gelmiştir. Sosyal medya kullanımı, öğrenci merkezli öğrenme ortamlarını desteklemek için kullanıcılar
arasındaki iletişim ve işbirliğini kolaylaştırır.
Bu çalışmanın amacı sosyal medya desteği ile yürütülen bir lisans dersine ilişkin öğrenci görüşlerini
ve değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
yarıyılında 16 haftalık Anne-Baba Eğitimi dersi farklı sosyal medya araçları kullanılarak yürütülmüştür. Okul
Öncesi Öğretmenliği lisans dersi olan Anne Baba Eğitimi dersine 109 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bu dersi alan
tüm öğrencilere sosyal medya kullanımlarının belirlenmesi amacıyla dönem başında bir anket uygulanmıştır.
Bu anketi 88 öğrenci doldurmuştur. Anketten elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin WhatsApp, Instagram,
YouTube, Facebook ve Twitter uygulamalarını sıklıkla tercih ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin sosyal medya
kullanım sıklıklarından yola çıkarak bu ders kapsamında Instagram, YouTube ve Twitter uygulamaları ve blog
eğitimsel araç olarak ders içeriğiyle bütünleştirilmiştir. Öncelikle dersin öğretim elemanı, ders içeriklerini bir
blog sayfasından öğrencilerle paylaşmıştır. Ardından öğrencilerden birer blog sayfası açmaları ve her hafta
derse ilişkin yansıtmalarını paylaşmaları istenmiştir. Blog, aynı zamanda dönem boyunca ortaya çıkan öğrenci
ürünlerinin paylaşımı amacıyla da kullanılmıştır. Diğer yandan Instagram ve Twitter, öğretim elemanı tarafından
dersin içeriğine ilişkin paylaşımlar yapmak, diğer sosyal medya araçlarında yaptığı paylaşımlardan öğrencileri
haberdar etmek, öğrencilerin derse ilişkin sorumluluklarını onlara hatırlatmak ve yine bireysel öğrenci
ürünlerini tüm öğrencilerle paylaşmak amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca Instagram ve Twitter öğrencilerin dersteki
öğrenmelerinden yola çıkarak hazırladıkları içerikleri paylaşmaları için kullanılmıştır. İlk iki hafta boyunca
öğrenci bloglarından gelen yansıtmalar sonucunda öğrencilerin derse ilişkin soru işaretlerini gidermek ve dersin
özetini sunmak için youtube hesabından her hafta yayın yapılmıştır.
Bu çalışmada öğrencilerin görüşlerini ve değerlendirmelerini ortaya koymak amacıyla, nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu amaçla öğrencilerle dönem başında ilk ders sonrası
ve dönem sonunda olmak üzere iki kez görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeler için dersi alan öğrencilerden
rastgele seçilen 13 öğrenci ilk görüşmeye, 12 öğrenci son görüşmeye katılmıştır. Öğrencilerle yapılan bireysel
görüşmelerde ses kaydı alınmıştır. Daha sonra ses kayıtları dinlenerek yazıya dökülmüş ve tümevarımsal içerik
analizi yapılmıştır.
Yapılan analizlerden elde edilen bulgular doğrultusunda yapılan ilk görüşmelerde, lisans düzeyinde sosyal
medyanın eğitim aracı olarak kullanılmasına ilişkin öğrencilerin bir takım beklenti ve kaygılarının olduğu
ortaya çıkmıştır. Öğrenciler sosyal medya ile bütünleştirilmiş bir dersin, zaman ve mekan anlamında esneklik
sağlayacağı, mesleki gelişimlerine katkıda bulanacağı ve derse aktif katılımı artıracağı gibi beklentilere sahiptir.
Bunun yanında öğrencilerin bazı sosyal medya araçlarının kullanımında yetersiz kalma, dönem boyunca sosyal
medya kullanımı gerektiren görevleri sürdürememe ve yorucu olacağını düşünme gibi kaygılarının olduğu
belirlenmiştir. 16 haftalık ders sonrasında görüşülen öğrencilerin hepsi lisans dersi kapsamında sosyal medya
kullanımının uygulanabilir olduğu kanısına varmışlardır. Öğrencilerin sosyal medya destekli lisans dersine
ilişkin görüş ve değerlendirmeleri incelendiğinde, sosyal medya kullanımının katkıları, yaşadıkları zorluklar,
uygulanabilmesi için gereken koşullar ve uygulamanın geliştirilmesi için öneriler kategorilerinde bulgular elde
edilmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak lisans derslerinde sosyal medya kullanımının faydalı olduğu,
mesleki gelişime katkı sağladığı ve uygulama için gerekli koşullar sağlandığında dersin kalıcılığını artırdığı
sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sosyal medya, yükseköğretim, teknoloji kullanımı
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The Student Opinions on a Social Media Supported Undergraduate Course
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Abstract
Today, increasing and widespread technological developments are directly affecting the lives of individuals.
One of these developments is social media applications. Social media is a set of Internet-based applications
built on ideological and technological foundations of Web 2.0 that allow users to create and exchange content
generated by users. The use of social media as a tool in education has recently gain importance. Social media
enables communication and collaboration among users to support student-centered learning environments.
The aim of this study is to reveal student opinions and reflections of an undergraduate course conducted with
social media support. For this purpose, the 16-week Parental Involvement course in 2016/2017 spring semester
was conducted using different social media tools. 109 Students were enrolled in the Parental Involvement course
which is a Early Childhood Education undergraduate course. A questionnaire was applied to all students who took
this course at the beginning of the semester in order to determine their usage of social media. This questionnaire
was filled by 88 students. According to the results of the questionnaire, it was found that students often preferred
WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook and Twitter applications. Based on the frequency of students’ use of
social media, Instagram, YouTube and Twitter applications and blog are blended into the course content as an
educational tool. First of all, the course instructor shared the course content with the students from a blog page.
After that, students should sign in a blog page and share their reflections about the course every week. The blog
was also used to share student products during the semester. On the other hand, Instagram and Twitter were used
by the instructor to share the content of the course, to inform the students about his sharings at the other social
media tools, to remind them of their responsibilities for the course and to share individual student products with
all students. Instagram and Twitter also used by students to share their content from their learning experience.
Based on the reflections of student blogs in the first two weeks, the instructor broadcast weekly on YouTube
account to quote students’ questions and present a summary of the course.
This study designed as a case study in order to reveal the opinions and reflections of the students. For
this purpose, students were interviewed twice; at the beginning of the semester and at the end of the semester.
Randomly selected 13 students participated in the first interview and 12 students participated in the last interview.
Voice recordings were taken at individual interviews. After listening the voice recordings, they were transcribed
and analyzed in terms of inductive content analysis.
According to the findings obtained from the analysis, it was revealed that the students had some expectations
and concerns related to using social media as an educational tool at the undergraduate level. Students have
some expectations on social media integrated courses such as providing flexibility in terms of time and space,
contributing to their professional development and increasing their active involvement to the lesson. In addition,
it has been determined that students are concerned about the inadequacy of the use of some social media tools,
the lack of continuity and exhaustion of tasks that require the use of social media during the semester. All of the
students interviewed after 16 weeks of study and believed that the use of social media within the undergraduate
course is feasible. When the students’ opinions and reflections of the social media supported undergraduate
course were examined, findings were obtained in the categories of contribution of social media usage, difficulties
they experienced, conditions for their implementation and suggestions for the development of implementation.
It has been found out that the use of social media in the undergraduate courses is beneficial, contributes to the
professional development, and when the necessary conditions are satisfied for the application, it incraeses the
permanence of the learning.
Keywords: Social media, higher education, technology use
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Özet
Çocukların ilkokula başladıkları dönem onların bilişsel, duyuşsal ve devimsel gelişimi için oldukça kritik
bir dönemdir. Ailesinden ayrılan, yeni bir sosyal çevreye giriş yapan çocuğun öğrenme yaşantıları, onun sonraki
dönemleri için büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü çocuk bu yaşta okuma yazma ile tanışmakta, gelecekte
kendisi için hayati önem taşıyan becerileri edinmeye başlamaktadır. Öğrenciler, İlkokul 1. Sınıf Türkçe Dersi
Öğretim Programı kapsamında ilk okuma ve yazmayı öğrenmektedirler. İlk okuma ve yazmanın amacı; bireyin
okuduğunu anlamasını, kendini ifade edebilecek düzeyde duygularını paylaşabilmesini, karşılaştığı sorunlar
karşısında duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı şekilde anlatabilmesini ve Türk dilinin gerektirdiği kurallara
uygun bir şekilde yazabilmesini öğretmektir.
Öğrenciler için bu denli kritik olan ilk okuma yazmaya ilişkin geliştirilen programlar incelendiğinde, 20042005 öğretim yılında program geliştirme çalışmaları kapsamında İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının
yeniden düzenlendiği görülmektedir. Yeni İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı 2005-2006 öğretim
yılından itibaren ülke çapında uygulanmaya başlanmıştır. Bu programda son yıllardaki öğretim programlarından
farklı olarak ses temelli cümle yöntemi ile okuma öğretilmeye başlanmış; ayrıca bitişik eğik yazı kullanılması
uygun görülmüştür. Bu tarihten itibaren programa ilişkin yapılan düzenlemelerde de ses temelli cümle yöntemi
ile okuma yazma öğretimine devam edilmiş, ancak 2017 yılında yapılan program güncellemeleri ile bitişik eğik
yazı öğretimi öğretmenlerin kişisel tercihlerine bırakılmıştır.
İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programına ilişkin 2005 yılından itibaren yapılan program geliştirme
çalışmaları pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak
öğretmen/öğrenci/idareci görüşleri alınmakla birlikte, deneysel çalışmalar da yer almaktadır. Bu araştırmada
da 2005-2016 yılları arasında yapılmış olan 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın değerlendirilmesine
yönelik çalışmaların çeşitli boyutlarda incelenmesi ve 2005-2016 yılları arasında bu konuda yapılmış çalışmaların
eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile ülkemizde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların
bütünleştirilmesi ve bu konudaki eğilimin ne olduğunun belirlenmesine çalışılmıştır. Bu yüzden bu çalışmanın,
alanda yapılmış olan çalışmaların bir özetini sunması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmada, mevcut durum betimlenmeye çalışıldığı için tarama yöntemi kullanılacaktır. Çalışmada,
2005-2016 yılları arasında yapılmış olan 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın değerlendirilmesine yönelik
çalışmalar doküman incelemesi yoluyla incelenecektir. İnceleme sırasında ele alınacak kriterler yayınların
yıllara göre dağılımı, çalışmaların türleri, çalışmalarda kullanılan yöntemler, araştırmalardaki çalışma grupları/
örneklemler, ele alınan konular, araştırmaların bulguları olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında bu konuda
yazılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri YÖK Tez Merkezi’nden; makaleler ise ULAKBİM ve Google
Akademik Veri Tabanlarından elde edilecektir.
Araştırmanın bulguları, yayınların yıllara göre dağılımı, çalışmaların türleri, çalışmalarda kullanılan
yöntemler, araştırmalardaki çalışma grupları/örneklemler, ele alınan konular, araştırmaların bulguları başlıkları
altında sunulacaktır.
Araştırmaya ilişkin sonuçlar, bulgular doğrultusunda tartışılacak ve öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul 1. sınıf Türkçe dersi öğretim programı, program değerlendirme, doküman
incelemesi
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Abstract
The age, during which children start elementary school, is a critical period for their cognitive, affective,
and psychomotor development. Learning experiences of a child, who has just left their family and entered a new
social environment, are quite significant for their future. Because at that age, children are introduced to writing
and reading and start to acquire the skills that are vital to them for their lives. Students start to learn reading
and writing within the scope of the curriculum of elementary school first grade Turkish course. The objective of
literacy is enabling the individuals to understand what they read, to express themselves and share their emptions,
to explain their ideas and emotions in a written and verbal manner towards the problems they encounter, and to
write these ideas and emotions in accordance with the rules of Turkish language.
Examining the curricula developed for the first literacy, which is of utmost importance for students, it is
observed that the curriculum of elementary school Turkish course has been reorganized within the context of
curriculum development studies in the academic year of 2004-2005. The new curriculum of elementary school
Turkish course has been applied throughout the country ever since the academic year of 2005-2006. Distinctly
from the previous curricula, in this curriculum audio-based sentence method has been used to teach reading,
moreover, running and italic writing has been used. After that point, in the regulations related to this curriculum,
the phoneme based sentence method has been continued, however, with the curriculum update in 2017, teaching
cursive writing has been left up to the personal preference of teachers.
The studies on improving the curriculum of elementary school Turkish course that have been conducted
ever since 2005, have been examined and evaluated by many researchers. In most of the aforementioned studies,
the views of teachers/students/administrators are sought and experimental studies are also a part of them. In
this study, it is aimed to examine the studies on the evaluation of the curriculum of elementary school first grade
Turkish course that were carried out between the academic year of 2005 and 2016, as well as determining the
tendencies of these studies carried out between 2005 and 2016. The objective of this study is to integrate the
results collected from these studies conducted in our country and to determine the tendency towards this subject.
Therefore, it is believed that this study is significant in terms of presenting a summary of the studies carried out
in that field.
Since this study aims at describing the current status, descriptive method will be used. This study will
examine the studies on the evaluation of the curriculum of elementary school first grade Turkish course that
were carried out between 2005 and 2016, through document analysis method. The criteria of this analysis consist
of the distribution of publications based on years, types of studies, the methods used in the studies, study groups/
samples of the studies, the subjects examined, and the findings of the studies. Within the scope of the study, the
master’s thesis and doctoral thesis written on this subject will be obtained from YÖK Center of Thesis, and the
articles will be gathered from ULAKBIM and Google Scholar databases.
The findings of the study will be presented under the headings of the distribution of publications based
on years, types of studies, the methods used in the studies, study groups/samples of the studies, the subjects
examined, and the findings of the studies.
The results of the study will be discussed according to the findings and suggestions will be presented.
Keywords: Curriculum of elementary school first grade Turkish course, curriculum evaluation, document
analysis.
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Özet
Öğrenme-öğretim yaklaşımları ve bazı eğitimsel kavramlar geçmişten günümüze oldukça önemli
değişikliklere uğramıştır. Bu kavramlarda Örneğin öğrenme başlarn biri de zekadır. Zeka başlarda değişmez,
tekil yapıda görülürken sonrasında gelişebilir, esnek ve çoklu yapıda olduğu savunulmaya başlanmıştır. Zekaya
ilişkin son söylemin en önemli temsilcilerinden biri de Howard Gardner ve geliştirdiği çoklu zeka teorisidir.
Çoklu zeka teorisi farklı pisikolojik, biyolojik, sosyal ve çevresel süreçlerden gelen bireylerin öğrenmeleri, eğilim
ve tercihleri arasında da önemli farklılıkların görülmesinin doğal olduğunu savunmaktadır. Bu noktada eğitim
sistemine düşen en önemli görev ise öğrencilerin gelişimsel açıdan ortak ve farklı oldukları noktaların tespit
edilmesi ve buna uygun eğitimsel faaliyetlerin planlamasıdır.
Cumhuriyet tarihi boyunca önemli sayıda eğitimsel reformlar ve program geliştirme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu değişimlerin en önemlilerinden birini de 2004’ten günümüze gerçekleştirilen program
geliştirme çalışmaları oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda farklı birçok kuram temel alınmıştır. Bu çalışmayla
yaklaşık 13 yıldan beri eğitim sistemimizde uygulanan öğretim programlarının öğrencilerin çoklu zeka
tercihlerine nasıl yansıdığı araştırılmaya çalışılmıştır. Ulaşılan sonuçların alanyazına ve program geliştirme
alanına katkı getireceği umulmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı 2003, 2010 ve 2017 verileri ışığında
öğrencilerin çoklu zeka alanlarının sınıf düzeyleri açısından karşılaştırılmasıdır.
Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 2003, 2010 ve 2017 yıllarında birbirine benzer üç
özel okuldan birinci, üçüncü, beşinci ve sekizinci sınıfa devam eden toplam 943 öğrenci katılmıştır. Veriler
Telee Çoklu Zeka Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Her üç uygulama sonucunda ulaşılan veriler birlikte
karşılaştırılarak analiz edilmiştir.
2003 yılında yapılan uygulamaya 321, 2010 yılında yapılan uygulamaya 307 ve 2017 yılında yapılan
uygulamaya 321 öğrenci katılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin çoklu zeka alanlarının sınıf düzeylerine göre
farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca yıllar arasındaki bulgular da sınıf düzeyinde karşılaştırılarak anlamlılık
düzeyleri incelenmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak, birinci, üçüncü, beşinci, sınıflarda öğrencilerin çoklu zeka tercihleri değişmektedir. Bunun
eğitim sistemi ve öğrencilerin gelişim özellikleri açısından irdelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu
bağlamda aşağıdaki öneriler geliştirilebilir.
1.

Ulaşılan bulgular alanyazındaki farklı bulgularla da desteklenerek program geliştirme süreçlerinde
kullanılabilir.
2. Bu çalışma ilkokul ve ortaokul düzeyinde yapılmıştır. Çalışma okul öncesini ve liseyi kapsayacak biçimde genişletilebilir.
3. Farklı öğrenci özelliklerinin yıllara göre nasıl değiştiği ve bu değişimlerle eğitim sistemindeki reformlar
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırmalar gerçekleştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu zekâ, sınıf düzeyi, eğitim programı.
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Abstract
Learning-teaching approaches and some educational concepts have been subjected to profoundly important
changes from past to present. One of these concepts is intelligence. Intelligence was seen as a stable, singular
structure at the beginning, while it was argued to be flexible and multiple-type afterwards. One of the most
important representatives of the final statement relating to intelligence was Howard Gardner, and his multiple
intelligence theory. The multiple intelligence theory argues that it is natural to see important differences
between learning, tendencies and preferences of individuals coming from different psychological, biological,
social and environmental processes. The most important task of the education system at this point is to detect
developmentally mutual and distinct points of the students and to plan education activities accordingly.
Through the history of the republic, a considerable number of educational reforms and program development
studies have been conducted. One of the most important of these changes is consisted of program development
studies carried out from 2004 to the present day. Many different theories have formed the basis of these studies.
With this study, it is examined how teaching programs applied in our educational system for approximately 13
years are reflected on multiple intelligence preferences of the students. It is expected that the reached results will
contributed to the literature and the program development field. In this regard, the aim of the study is to compare
the multiple intelligence fields of the students in terms of grades in light of 2003, 2010 and 2017 data.
Descriptive analysis method was used in the study. Into the study, totally 943 students participated, who
continued the first, third, fifth and eighth grades from three similar private schools in years of 2003, 2010 and
2017. The data was collected using Telee Multiple Intelligence Inventory. At the end of every 3 applications, the
reached data were compared and analyzed.
321 students participated into the application carried out in 2003, 307 into the application carried out in
2010 and 315 into the application carried out in 2017. Consequently, it was detected that the multiple intelligence
fields of the students differentiated with respect to grades. Moreover, findings between the years were compared
in grade level, and significance levels were examined and tried to be interpreted.
As a result, the multiple intelligence preferences of the students in the first, third, fifth grades differ. It is
considered to be important to scrutinize the same in terms of education system and developmental features of
the students. In this regard, the following suggestions may be developed:
1.

The reached results may be supported with different results in the literature, and used in program development processes.
2. This study was conducted in primary school and secondary school level. The study may be expanded
to include preschool and high school.
3. Studies may be conducted revealing how different student features change with respect to years and the
relationship between these changes and the reforms in the educational system.
Keywords: Multiple intelligences, grade level, curriculum.
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Özet
Bir toplumun mutluluğu ve refahı ile ilgili olan çocuğun ve çocuk haklarının korunması sorunu, tüm
dünyada günümüzün en önemli sorunlarındandır. Bir toplumda çocuklar kötü muamele görmekte, ihmal ve
istismar edilmekte ise, o toplumun kültürü geri kalmış bir kültür olarak değerlendirilebilir. Buna karşın çocuklara
değer veren, onlara sağlıklı büyüme ve gelişme olanakları sağlayan toplumlarda ilerlemekte olan bir kültürden
söz etmek yanlış olmaz.
Çağdaş uygarlığın ve toplumun bu kadar önemli bir unsuru olan çocuğun yetişmesi, bedensel, zihinsel,
duygusal, sosyal ve ahlaksal gelişimi ile ilgili önlemlerin alınması yanında, onun aile ve toplum içindeki yerini
düzenleyen hukuk kurallarına da bağlıdır. Bu kuralların insan onuru, saygınlığı ve özgürlüklerine uygun
olmasında, çocuğun olduğu kadar toplumunda yararı vardır.
Ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde çocuklar çeşitli konularda istismar edilmekte ve
kullanılmaktadırlar. İşte bu hususlardan yola çıkarak çocukların kendi hak ve sorumluluklarını bilmelerini
sağlamak onları daha duyarlı ve bilinçli hale getirmek için çocuk hakları konusunda bireylerin bilinçlenmesi
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çocukların kendi hak ve sorumluluklarını öğrenmeleri, toplumda
çocukların anayasa ve hukuk çerçevesinde korunduklarının farkında olmaları amacıyla “Çocuk Hakları” teması
tasarlanmıştır. Çocuk Hakları teması altında yarı eğitim-öğretim döneminde, haftada iki ders saati uygulanması
planlanarak, yedi alt tema oluşturulmuş ve yirmi sekiz kazanım belirlenmiştir.
Çocuk Hakları temasına yönelik etkinlikler oluşturulurken disiplinler arası öğretim yaklaşımı temele
alınmıştır. Disiplinler arası yaklaşımı temele alınarak hazırlanan ders planlarında birden fazla disiplin alanı
bir bütün haline getirilerek sunulmuştur. Bu doğrultuda Çocuk Hakları temasında Sosyal Bilgiler, Türkçe,
Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Felsefe, Görsel Sanatlar, Müzik, Rehberlik, Medya Okuryazarlığı,
Drama, Demokrasi ve İnsan Haklarına ait disiplin alanları bütünleştirilmiştir.
Çocuk Hakları teması hazırlanırken öncelikle ilgili literatür çalışması yapılarak temaya ait çerçeve planı
oluşturulmuştur. Bu çerçeve planı “Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri”, “Çocuğun Temel Hakları”,
“Eğitim Hakkı Ve Çocuk”, “Çocuk İstismarı”, “Çocuk İşçiler”, “Çocuk ve Bağımlılık”, “Özel Gereksinimli
Çocukların Hakları” alt temalarından oluşmaktadır. Ayrıca bu tema ile kazandırılması amaçlanan beceriler;
eleştirel düşünme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma, empati, iletişim, problem çözme, karar verme,
gözlem ve sosyal katılım becerisi olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra kazandırılması amaçlanan değerler saygı,
sevgi, hoşgörü, özsaygı, duyarlılık olarak belirlenmiştir.
Çocuk Hakları teması bireysel farklılıkları temele alan, öğrenen merkezli bir anlayış ile tasarlanmıştır.
Uygulama sürecinde öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına yönelik değişiklikler yapmasına olanak sağlayan
bir düşünceyle oluşturulmuştur. Tasarımda araştırma yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, sunuş yoluyla
öğretim, düz anlatım, örnek olay, tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası, münazara drama gibi strateji, yöntem
ve tekniklerin uygulanması planlanmıştır. Bunun yanı sıra farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına imkân
veren esnek bir yapısı vardır. Temaya ilişkin uygulanan etkinliklerin değerlendirilmesi boyutunda ise her alt
temaya ait değerlendirme yaprakları, performans görevleri, dereceli puanlama anahtarları, kontrol listeleri, öz
değerlendirme formları hazırlanmıştır.
Çocuk Hakları konusunda farkındalık oluşturması amaçlanan bu öğretim tasarımının, üstün yetenekli
bireylere yönelik eğitim veren bilim ve sanat merkezinde, destek eğitimi düzeyinde yer alan öğrencilere
uygulanması planlanmaktadır.
Anahtar Kelime: Çocuk hakları, disiplinler arası yaklaşım, temel eğitim, bilim ve sanat merkezi
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Abstract
The problem of the protection of children and children’s rights related to the happiness and welfare of a
society is one of the most important problems around the world nowadays. If children are treated badly, ignored
and abused in a society, the culture of that society can be considered as underdeveloped. However, it would not
be wrong to mention a developing culture in societies valuing children and providing them with healthy growth
and development opportunities.
The upbringing of a child who is such an important element of contemporary civilization and society
depends on taking precautions related to the physical, mental, emotional, social and moral development, as well
as, the legal rules regulating the place of the child in the family and society. Not only children but also society
benefit from the fact that these rules are in accordance with human dignity, prestige and freedom.
As in our country, children in many countries of the world are abused and used. On the basis of these
aspects, the awareness of individuals of children’s rights is important to ensure that children are aware of their
own rights and responsibilities and make them more sensitive and conscious. In this regard, the “Children’s
Rights” theme was designed for children to learn their rights and responsibilities and to be aware of the fact that
they are protected within the framework of the constitution and law in the society. Under the theme of children’s
rights, two course hours per week were planned to be implemented in the semester, seven sub-themes were
created, and twenty-eight achievements were determined.
The interdisciplinary education approach was taken as the basis while the activities for the Children’s
Rights theme were created. In the lesson plans prepared based on the interdisciplinary approach, more than
one disciplinary area was presented integratedly. In this respect, the disciplinary areas of Social Studies, Turkish,
Mathematics, Religious Culture and Moral Knowledge, History, Philosophy, Visual Arts, Music, Counseling,
Media Literacy, Drama, Democracy and Human Rights were integrated into the Children’s Rights theme.
While preparing the Children’s Rights theme, firstly, the related literature study was conducted, and the
framework plan of the theme was created. This framework plan consists of the sub-themes of “Core Principles
of The Convention on the Rights of the Child”, “Fundamental Rights of Children”, “Right to Education and
Children”, “Child Abuse”, “Child Labor”, “Children and Addiction”, “Rights of the Children with Special Needs”.
Moreover, the skills aimed to be provided with this theme were identified as critical thinking, research, using
information technologies, empathy, communication, problem-solving, decision-making, observation and social
participation. In addition to this, the values intended to be gained were determined as respect, love, tolerance,
self-respect and sensitivity.
The Children’s Rights theme was designed as a learner-centered understanding based on individual
differences. It was created with a consideration providing students with the opportunity to make changes
according to their interests, desires and needs during the practice. It was planned to implement strategies, methods
and techniques such as learning through research, learning through discovery, teaching through representation,
direct instruction, case study, discussion, question-answer, brain storming, debate and drama in the design.
Furthermore, it has a flexible structure enabling differentiated teaching practices. In the evaluation dimension
of the activities implemented in relation to the theme, the evaluation sheets of each sub-theme, performance
projects, grading keys, control lists, self-assessment forms were prepared.
It is planned to implement this teaching design aiming to create awareness of Children’s Rights to the
students at the support education level in the science and art centre providing education for gifted individuals.
Keywords: Children’s rights, interdisciplinary approach, basic education, science and art centre.
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Özet
Matematik, her ne kadar önemi hemen hemen herkes tarafından biliniyor olsa da, öğrencilerin birçoğu
tarafından öğrenilmesi zor ve kaygıyı duyulan bir ders olarak görülmekte, bu durum öğrencilerin matematiğe
karşı motivasyonlarının düşmesine neden olmaktadır. Öyle ki araştırmaların birçoğunda öğrencilerin matematik
öğrenmeye yönelik sahip oldukları motivasyonun düzeyi ile matematik başarısı arasında yüksek düzeyde ilişki
olduğu ortaya konmuştur. Ancak yapılan çalışmalar eğitim ortamlarında motivasyona verilen önemin akademik
başarıya verilenden çok geride olduğunu göstermektedir (Shernoff & Hoogstra, 2001). Halbuki birçok eğitsel ve
psikolojik araştırma, motivasyonun eğitsel hedefler üzerinde birçok önemli rolü olduğunu ortaya koymaktadır
(Boekaerts, 2001).
Akış kuramı, Csikszentmihalyi (1975) tarafından ortaya atılmış olup, temelde bireylerin herhangi bir işi
yaparken kendiliğinden motive olmaları sonucunda, o işi yapmaktan keyif alacaklarını, daha sık olarak bu
eylemi tekrarlamak ve sürdürmek isteyeceklerini savunan bir teoridir. Akış kuramına göre içsel motivasyon
deneyimleri bireylere bir aktiviteye katılım esnasında psikolojik durumlarını artırmalarına yardımcı olmaktadır.
Akış olarak adlandırılan optimal deneyim; eğlenme, tatmin olma, mutluluk ve ilgi gibi hisleri işaret etmektedir
(Csikszentmihalyi, 1997). Akış deneyimleri dokuz boyuttan oluşmaktadır: Açık hedefler, zorluk ve beceri arası
denge, anında dönüt, tam konsantrasyon, dikkat ve farkındalık, kontrol duygusu, öz-bilincin kaybolması, zaman
algısının değişmesi ve içsel motivasyon.
Alanyazında akış kuramı ile ilgili günlük hayattaki birçok alanda incelemeler yapılmış olsa da, içsel
motivasyonu artırıcı bir yaklaşım olarak görülmesinden dolayı onun eğitim ortamlarında da önemli olabileceği
savunulmaktadır (Csikszentmihalyi, 2000). Bu bağlamda, akış kuramının matematik dersinin öğretilmesinde
etkili olup olmayacağı araştırmacının merak konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, akış kuramının
öğrencilerin matematik dersine yönelik motivasyonlarına ve akademik başarısına etkisini incelemektir. Bu
amaç doğrultusunda belirlenen ölçütlere ve anahtar kelimelere göre literatür taraması yapılmış, akış kuramının
öğretim uygulamalarında ele alındığı çalışmalar incelemeye tabi tutulmuştur. Belirlenen ölçütlere uygun olarak
1994 ve 2016 yılları arasında yapılmış yüksek lisans/doktora tezleri ile makalelerden oluşan 22 araştırma seçilmiş
ve bağlam, yöntem, veri toplama araçları ve katılımcılar gibi yönlerden analiz edilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ne kadar akış yaşadıkları daha çok genel akademik ödevleri yerine
getirmede, yabancı dil öğreniminde, teknoloji ve oyun destekli öğretim uygulamalarında ölçülmeye çalışıldığı
görülmüştür. Çok az sayıda çalışmanın akış kuramını matematik dersi bağlamında ele aldığı ortaya çıkmıştır.
Ayrıca çalışmaların ilkokul düzeyinden üniversite düzeyine kadar öğrencilerle, hatta öğretmenlerle yürütüldüğü
belirlenmiştir. Çalışmalar çoğunlukla tarama modeliyle yürütülmüş olup, bazı çalışmaların ise karma yöntem
ve deneysel yöntemlerle yürütüldüğü söylenebilir. Akış deneyimlerini belirlemek için ise açık uçlu görüşmeler,
çeşitli akış durumu ölçekleri ve gözlem formları sıklıkla kullanılan araçlar olmuştur.
Sonuç olarak, akış durumu ile yaşanılan deneyimler arasındaki ilişkiyi, kuramın temelinde yer alan
zorluk ve beceriler arası denge yoluyla belirleyen pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Ancak alanyazında hala akış
modelinin öğretim etkinliklerinde kullanımına yönelik olarak yapılan deneysel çalışma sayısı yok denecek kadar
azdır. Özellikle matematik dersinde akış kuramı ilkelerine dayalı öğretim etkinlikleri tasarlayıp, bunların öğrenci
motivasyonu ve akademik başarı üzerinde etkili olup olmadığını incelemeye dönük deneysel çalışmalara ihtiyaç
olduğu söylenebilir. Bu tür çalışmaların matematik öğretim programlarının hazırlanmasında söz sahibi olan
öğretmenlere, program geliştirme uzmanlarına ve diğer paydaşlara yol gösterebileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Akış Kuramı, Matematik, Öğretim, Literatür Taraması
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Abstract
Mathematics is seen one of the most difficult and stressful discipline to learn by most of the students,
although the importance of it is known by almost anyone. This causes the problem of low motivation towards
mathematics. In fact, much research has revealed that there exist high correlation between motivation to learn
maths and maths achievement of students. Surprisingly, the amount of attention that given to motivation at
educational settings fall behind academic achievement (Shernoff & Hoogstra, 2001), whereas it has been proven
in much educational and psychological research that motivation has multiple roles for carrying on educational
goals (Boekaerts, 2001).
Flow theory of flow was developed by Csikszentmihalyi (1975), which advocates that if individuals are
motivated intrinsically when doing any work, they will want to repeat and maintain it more often. Flow theory
proposes that intrinsically motivating experiences help individuals to enhance psychological state during total
engagement in an activity. Flow is characterized by the feelings enjoyment, satisfaction, happiness and interest,
referred to as optimal experience (Csikszentmihalyi, 1997). There are nine basic dimensions of flow: Clear goals,
challenge-skill balance, unambiguous feedback, focused attention, merging of action and awareness, sense of
control, loss of self-consciousness, distortion of time, intrinsic motivation (autotelism).
Although much research has been conducted in many different fields in daily life, it is advocated to be
important in learning environments as well, since the flow theory is seen as one of the approach that helps to
increase intrinsic motivation (Csikszentmihalyi, 2000). In this context, the investigator is curious about whether
flow theory will be affective in teaching mathematics. The purpose of this study is to investigate the effects of
flow theory on motivation and academic achievement of students in mathematics. Accordingly, the literature was
reviewed through the pre-determined criteria and keywords. 22 studies that examined flow theory in teaching
and published between 1994 and 2016 were selected for the study. The studies were analyzed in terms of context,
method, instruments and participants.
Findings revealed that flow experiences were measured mostly in general academic tasks, learning foreign
languages, technology and game-based instruction. Only few studies investigated the flow theory in mathematics
courses. Moreover, the studies were conducted with a wide range of participants from elementary graders to
undergraduate students, in fact teachers. Another finding is that most of the studies were conducted survey
method, while only few of them used mixed and experimental methods. The data were collected through openended interviews, various flow-state scales and observation in many of the studies.
As a result, there are many studies that conducted to see the relationship between flow states and
operationalized as experiences where participants report a balance between challenges and skills and other
outcome variables proposed in flow theory. However, there are very scarce studies using an experimental
approach in testing the flow model. Especially in mathematics course, there is need for more research in which
instructions are designed through the principles of flow theory and experimentally test them whether they are
affective on motivation and academic achievement. Such studies may offer instructors, program specialists and
other stakeholders when designing mathematics programs and instructions.
Keywords: Flow Theory, Mathematics, Instruction, Review of Literature
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Abstract
With increasing global requirements for the use of technological tools and resources in K-12 settings, it is
critical to determine teachers’ knowledge for effective technology integration. The technological pedagogical
content knowledge (TPACK) framework is increasing in use around the world by educators who are interested in
issues related to technology integration. There is a need to examine the TPACK knowledge levels of mathematics
teachers about technology integration because technology use in class may enhance students’ engagement and
motivation in learning math.
Hence, the purpose of this study was to develop and validate a TPACK scale to be used in investigating
mathematics teachers’ knowledge levels in TPACK components. Furthermore, this study aimed to investigate if
mathematics teachers’ TPACK levels differed in terms of gender, teaching experience and level of school.
This study is based on survey research design. Firstly, this study started with scale development. The process
began with literature review, and proceeded with item generation. Having obtained experts’ opinion, exploratory
factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were conducted. For statistical analyses, SPSS and
LISREL programs were used.
Furthermore, in order to investigate mathematics teachers’ knowledge levels in TPACK components, data
were collected from 202 mathematics teachers working in middle and high schools in a city located in the Aegean
Region in the spring semester of 2016-2017 academic year. In order to examine the effect of gender, teaching
experience and level of school on teachers’ TPACK knowledge, MANOVA was used because there are more than
three dependent variables.
First of all, assumptions of EFA namely, univariate normality, multivariate normality, linearity, multicollinearity and outliers were controlled. As to the evidence for factorability, KMO and Bartletts’ test of sphericity
were controlled as a measure of sampling adequacy. The KMO value of the data set is 0.92. X2 (df=861)=5987.60,
p<.000. EFA, which was conducted by using Principal Axis Factoring (PAF) and promax rotation technique,
resulted in six-factor structure. Out of 48 items, items 16, 23, 25, 36, 26, 18 were removed from the scale because of
cross-loading and weak loading. The sub-dimensions of the scale were named TK (technological knowlege), CK
(content knowledge), PK (pedagogical knowledge, TCK (technological content knowledge), PCK (pedagogical
content knowledge) and TPACK. Then, according to CFA results which was performed by using the Maximum
Likelihood with robust standard errors (MLR), items 6, 46 and 47 were removed because of weak loading. CFA
demonsrated that the goodness of fit indices indicated a good model fit. Cronbach Alpha reliability coefficients
of subscales ranged between 0.85 and 0.91.
MANOVA results revealed that there were significant differences between gender and TPACK component,
year of experience and content knowledge component, and level of school and TPACK component.
Based on the results, it was concluded that the TPACK scale is a valid and reliable measure. It is suggested
that technology should be integrated into math classes by high school teachers more.
Keywords: Scale development; technology, pedagogy, content knowledge; TPACK; factor analysis
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Antalya ili merkez ilçelerdeki liselerde uygulanan İngilizce dersi öğretim
programlarının olumlu ve olumsuz yönlerini zümre öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirmektir.
Ayrıca ders programlarının olumsuz yönlerinin nasıl giderileceğine yönelik öğretmenlerin önerilerini de ortaya
koymaktır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çerçevede uygulanan ders programlarının
geliştirilmesi, daha iyi hale getirilmesi için, programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Bu
çerçevede liselerin ilgili zümre öğretmenlerinin ortak görüşleri doğrultusunda analizler yapılmıştır. Araştırmanın
örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi tekniğiyle seçilmiştir. Bu
bağlamda Antalya ilindeki merkez ilçelerde yer alan farklı sosyoekonomik yapıdaki 4 lisede görev yapan
öğretmenler araştırma örneklemine dâhil edilmiştir.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 7-11 Mart 2016’da paydaşların katılımıyla bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın konularından birisi de ortaöğretimde uygulanan öğretim programlarının
değerlendirilmesidir. Bunun için genel müdürlük, tüm illere bir tebliğ göndererek branş öğretmenlerinin bu
programlarla ilgili görüşlerinin alınması ve ilgili il milli eğitim müdür yardımcısının verileri çalıştaya getirmesi
istendi. Ortaöğretim genel müdürlüğü aynı zamanda, 9 maddelik bir yönlendirme formunu da göndererek
zümre öğretmenlerinin bu maddelere göre raporlarını hazırlamalarını istemiştir. Elde edilen bu veriler çalıştayda
kullanıldıktan sonra, araştırmacılar tarafından bilimsel olarak da değerlendirilip kongrede sunulmasına karar
verilmiştir.
Çalışmanın verileri Nvivo 10 uygulaması kullanılarak içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde
temel amaç, elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Araştırmacılar tarafından elde
edilen veriler analiz edildikten sonra ana temalar belirlenip olumlu ve olumsuz düşünceleri temsil eden alt temalar
oluşturulmuştur. Zümre öğretmenlerinin görüşleri temalar ve alt temalarla kategorize edilerek tablolaştırılmıştır.
Öneriler de tabloların altında maddeler halinde verilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre zümre öğretmenleri genellikle İngilizce ders kitaplarında yer alan
içeriklerin kendilerine sunulan ders sürelerinde öğretilmesinin mümkün olmadığını ve bu ders içeriklerinin
sınıflarda kullanılan etkileşimli tahta gibi teknolojik donanımlara uyumlu olmadığını ifade etmişlerdir. Zümre
başkanları bu bağlamda İngilizce dersi programlarının öğrencilerin dört dil becerisini geliştirmeye olanak
sağlayacak bir biçimde teknolojik gelişmeler ışığında güncellenmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Anahtar kelimeler: İngilizce dersi öğretim programı, ortaöğretim, zümre öğretmenleri
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Abstract
The aim of this study is to evaluate the positive and negative aspects of the English curriculum applied in the
high schools in the central districts of Antalya according to the opinions of the group teachers. The study also aims
to reveal teachers’ suggestions on how to overcome the negative aspects of the curriculum. Descriptive model
was used in the study. The views of teachers were asked to improve the curriculum applied in this framework.
For this purpose analyzes were made in the direction of the common opinions of the high school group teachers.
The sample of the study was selected using the maximum variation sampling technique. In this context, teachers
working in 4 high schools in different socioeconomic structures located in the central districts of Antalya were
included in the research sample.
A workshop was held by the General Directorate of Secondary Education on March 7-11, 2016 with the
participation of stakeholders. One of the topics of this workshop was the evaluation of the curriculum applied
in secondary education. For this purpose the general directorate sent a letter to all branch teachers to ask for the
opinions of them about the curriculum and the assistant director of national education of the relevant province
requested to bring the data to the workshop. Moreover, the general directorate of secondary education also sent
a 9 items guide form to the group teachers to prepare their reports according to these items. After the obtained
data was used in the workshop, it was decided to be evaluated scientifically by the researchers and presented at
the congress.
The data of the study was analyzed by content analysis with the help of Nvivo 10 application. The main
purpose of content analysis is to reach the concepts and relationships that can explain the data obtained. After
analyzing the data, the main themes were determined and sub-themes representing positive and negative thoughts
were formed. The views of group teachers are tabulated by categorizing themes and sub-themes. Suggestions
were also given in the form of items under the tables.
According to the findings obtained from the research, the group teachers generally stated that it is not
possible to teach the contents included in the English textbooks during course hours provided and the contents
of these courses are not compatible with the technological equipment used in the classrooms such as interactive
boards. In this context, English group teachers emphasized that curriculum which they use should be updated in
the light of technological developments in a way that allows students to develop four language skills.
Keywords: English language curriculum, secondary school, group teachers
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Özet
Kendisini sadece kendi ülkesine değil tüm insanlığa karşı sorumlu hisseden, küresel bilince sahip, dünyanın
işleyişine ve sorunlarına karşı farkındalığı yüksek, küresel problemlerin çözümünde irade göstermeye gönüllü
bireylere “dünya vatandaşı” ya da “küresel vatandaş” denmektedir. Dünya vatandaşlığı Birleşmiş Milletler’den
UNESCO’ya çok sayıda uluslararası kurum ve sivil toplum kuruluşlarının önem verdiği konulardan biridir.
İlgili alanyazın incelendiğinde, ilkokuldan yükseköğretime ve yaşam boyu eğitime varan geniş bir yelpazede
bireylere dünya vatandaşlığı eğitimleri verilmesi ve küresel vatandaşlık algısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu eğitim programları ve etkinlikler sayesinde bireylerin yaşadıkları toplumun niteliklerini kavramaları,
yoksulluk, insan hakları, çevre kirliliği, savaşalar vb. küresel sorunlar hakkında görüş oluşturmaları, çözüm
önerileri üretmeleri, sivil toplum kuruluşlarına aktif katılımları beklenmektedir. Eğitim fakülteleri, dünya
vatandaşı bireylerin yetiştirilmesinde ve bu bilincin sonraki kuşaklara aktarılmasında çok önemli sorumluluklara
sahiptir. Bu sorumluluktan hareketle dünya vatandaşı öğretmen adayları yetiştirilmesi amacıyla yükseköğretim
programlarına dünya vatandaşlığı derslerinin eklenmesi ve yaygınlaştırılması önemli görünmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı öğretmen adaylarına yönelik olarak geliştirilen dünya vatandaşlığı eğitim
programının etkililiğinin incelenmesidir.
Karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunu “Dünya Vatandaşlığı Yeterlik Algısı Ölçeği”nden
alınan puanlar nitel boyutunu ise süreç içinde öğretmen adaylarının yazdığı günlükler oluşturmaktadır.
Araştırma 18’i kız 14’ü erkek olmak üzere toplam 32 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan nicel
verilerin analizinde, bağımlı gruplarda t testi nitel verilerin çözümlenmesinde ise içerik analize başvurulmuştur.
Çalışmaya gönüllü olarak katılan öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen “Dünya Vatandaşlığı Eğitim
Programı” toplam sekiz hafta sürmüştür. Eğitim programının başında “Dünya Vatandaşlığı Yeterlik Algısı
Ölçeği” uygulanmıştır. Sekiz hafta boyunca, makale analizleri (“Seçkinlik, eğitim, eşitlik” farklı kültürlerle yaşam,
çokkültürlülük vb.), film analizleri (Gizli sayılar, Her Şeyin Teorisi, Otel Ruanda vd.), Kitap Analizi (Bülbülü
Öldürmek, Tespih Ağacının Gölgesinde), farklı kültürleri tanıtma etkinliği, farklılıklarımız senaryo yazımı ve
drama etkinliklerine yer verilmiştir. Süreç boyunca öğretmen adayları günlük tutmuşlardır. Sürecin sonunda
“Dünya Vatandaşlığı Yeterlik Algısı Ölçeği” sontest olarak öğretmen adaylarına tekrar uygulanmıştır.
Öğretmen adaylarının Dünya Vatandaşlığı Yeterlik Algısı Ölçeğinden aldıkları öntest ve sontest puanları
arasında sontest puanları lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Öğretmen adaylarının günlüklerinden hareketle
Dünya Vatandaşlığı Eğitim Programının, öğretmen adaylarının farklılıklara saygı, küresel düzeyde yaşanan
sorunlara karşı farkındalık düzeylerini arttırdığı, kadın, çocuk, engelli hakları konularıyla ilgili daha derin
analizler yapabilme imkanı sağladığı vb. sonuçlara ulaşılmıştır.
Ulaşılan bulgulardan hareketle, Dünya Vatandaşlığı Eğitim Programının öğretmen adaylarının Dünya
Vatandaşlığı Yeterlik Algılarına özelliklerine olumlu etki yaptığı düşünülmektedir. Öğretmenlik programlarının
dünya vatandaşı bireyler yetiştirmedeki rolleri gözden geçirilmeli, dünya vatandaşlığı derslerinin yaygınlaştırılması
sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Dünya vatandaşlığı, eğitim programı, öğretmen adayları.
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Abstract
Individuals who feel themselves responsible for not only their country, but also for the whole humanity,
have global consciousness, have high levels of operation and problems of the world and are volunteers to
exhibit willingness for solution of global problems are called as “world citizens” or “global citizens”. The world
citizenship is one of the subjects to which importance is attached by a number of international institutions and
non-governmental organizations from United Nations to UNESCO. On examination of the related literature, it
is aimed to provide world citizenship educations to individuals in a wide range from primary school to higher
education and lifelong learning education, and to improve perception of global citizenship. Thanks to these
education programs and activities, it is expected that individuals shall comprehend properties of their societies,
constitute opinions relating to problems such as poverty, human rights, environmental pollution, wars, etc.,
produce solution suggestions and participate non-governmental organizations actively. Faculties of education
have very important responsibilities in raising world citizen individuals and transmitting this consciousness to
the next generations. Considering this responsibility, it is deemed important that world citizenship courses are
incorporated and generalized into higher education programs for raising world citizen teacher candidates. In this
regard, the aim of the study is to examine the effectiveness of the world citizenship education program developed
for the teacher candidates.
Mixed method was used. The quantitative dimension of the research consists of the points taken from “World
Citizenship Competency Perception Scale”, and the qualitative dimension of the study consists of the diaries
written by the teacher candidates during the process. The research was conducted with 32 teacher candidates, as
18 females and 14 males. T-test was used in dependent groups in analyses of the quantitative data, and content
analysis was applied for analysis of the qualitative data.
“World Citizenship Education Program” carried out with the teacher candidates participating into the study
voluntarily lasted for eight weeks in total. “World Citizenship Competency Perception Scale” was applied at the
beginning of the education program. For eight weeks, article analyses (“distinction, education, equality”, life
with different culture, multiculturalism, etc.), movie analyses (Hidden Figures, The Theory of Everything, Hotel
Ruanda, etc.), Book Analysis (To Kill a Mockingbird, Go Set a Watchman), activity of introducing different
cultures, our differences scenario writing and drama activities are incorporated. The teacher candidates kept
diary during the process. At the end of the process, “World Citizenship Competency Perception Scale” was
reapplied to the teacher candidates as the final test.
There is a significant difference between the pretest and the final test points of the teacher candidates taken
from the World Citizenship Competency Perception Scale in favor of the final test points. Based on the diaries of
the teacher candidates, it was concluded that World Citizenship Education Program increased levels of respect to
differences and awareness to globally experienced problems of the teacher candidates, and that it enabled them
to make deeper analyses relating to subjects of woman, child, disabled rights, etc.
Based on the results acquired, it is considered that World Citizenship Education Program has a positive
effect on World Citizenship Competency Perception features of the teacher candidates. The roles of the teaching
programs on raising world citizen individuals should be reviewed, and generalization of the world citizenship
courses should be enabled.
Keywords: World citizenship, education program, teacher candidates.
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Özet
Günümüz dünyasında ulusal bazda ekonomik kalkınma ve demokratikleşme için temel bir ihtiyaç olarak
görülen eğitim toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda düzenlenen eğitim
faaliyetlerinde daha çok demokratik değerler, insan hakları, toplumdaki cinsiyet eşitsizlikleri ya da bölgesel
eşitsizliklerin önüne geçecek eğitim politikaları üzerinde durulduğu görülmektedir. Ülkelerin mevcut yapıları
yapılan geniş ölçekli standart temelli değerlendirmeler aracılığı ile karşılaştırılır ve gelişmişlik düzeyi hakkında
ülkelerarası bilgi alışverişi sağlar. Bu karşılaştırmalar aracılığı ile ülkeler birbirlerine göre zayıf ve güçlü yanlarını
fark edebilir ve kendilerini daha ileri taşıyacak önemli adımların neler olabileceğine karar verebilirler belirleyebilir.
Geniş ölçekli değerlendirmelerden elde edilen iyi ya da kötü sonuçlar eğitim açısından sınıf içi etkinliklerden
yasama faaliyetlerine kadar köklü değişikliklere yol açmaktadır. Bu doğrultuda bir anlamda programın çıktılarını
yansıtan geniş ölçekli değerlendirme sonuçları önemli bir veri olarak görülmektedir. Eğitim programlarının
tasarlanması ve geliştirilmesinde mevcut programların çıktılarının iyice analiz edilmesi bu doğrultuda bir ihtiyaç
analizi yapılması geliştirilecek programın işlerliği açısından önemli görülmektedir. Uzmanlar, yapılan geniş
ölçekli değerlendirmelerin bir anlamda “doğal ortamda bir uygulama” olarak görülebileceğini ve bu yönüyle de
eğitim sisteminin girdi ve çıktıları arasındaki ilişkilerin gözlemlenmesinin kolaylaştıracağı kabul edilmektedir.
Geniş ölçekli değerlendirmeler arasında TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması)
uygulamasının ilk uygulamalardan biri olması ve program temelli olması bakımından ayrı bir yere sahip olduğu
bilinmektedir. Türkiye ilk olarak 1999 yılından sonra TIMSS çalışmalarına katılmıştır. Türkiye’nin 2015 TIMSS
performansı matematik alanındaki farklı yetenek düzeylerine göre incelendiğinde; 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin
büyük bir çoğunluğunun henüz istenen yetenek düzeyine erişemediği ve TIMSS standart puanından oldukça
geride kaldığı görülmektedir. Öğrenci başarı durumlarında ortaya çıkan bu sonucun daha net bir biçimde
ele alınması öğrencilerin başarılarında etkili olan faktörlerin anlaşılmasına kolaylık sağlayacaktır. Bu sayede
matematik öğretim programlarına ilişkin yapılması muhtemel program değişiklikleri için kaynaklık edecektir.
Ayrıca elde edilen bulgular okul düzeyinde öğrencilerin matematik başarılarının artırılmasına yönelik okul
yöneticileri ve öğretmenlere de bilgiler sağlayacaktır.
Ayrıca öğrenci başarılarına etki eden değişkenlerin daha iyi anlaşılması için bu değişkenler arası ilişkilerin
detaylı bir biçimde ele alınması atılacak politika adımları daha işlevsel hale getirecektir. Yapılan bu çalışmada
TIMSS 2015’e katılan 8. sınıf Türk öğrencilerin matematik başarı düzeyleri sınıflandırılarak (başarılı-başarısız),
bu sınıflamada etkili olan değişkenlerin (faktörlerin) modeldeki önem düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Tarama modeli ile yürütülen bu araştırmada verilere TIMSS veri tabanından ulaşılmıştır. Araştırma Türkiye
örnekleminde yer alan 218 okuldan 7092 öğrenci verisi ile yürütülmüştür. Öğrenci başarılarının kestirilmesinde
öğrencilerin ev değişkenleri (kitap sayısı, anne baba eğitim düzeyi, çalışma ortamı), öğrenci özellikleri, okula
ilişkin özellikler dikkate alınmıştır. Evdeki eğitim olanaklarının öğrenci başarılarını etkileyen en önemli
değişken olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarının bu alanda yapılacak yeni çalışmalara kaynaklık etmesi
beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Lojistik regresyon, TIMSS, Matematik başarısı
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Abstract
In today’s world, education, which is seen as a fundamental need for economic development and
democratization on a national basis, plays an important role in the regulation of social life. It is seen that
educational activities organized within this scope focus more on democratic values, human rights, and educational
policies which prevent gender inequality in society or regional inequalities. Countries’ existing structures are
compared through large-scale, standards-based assessments and international exchange of information on
their development levels are provided. Through these comparisons, countries can recognize their strengths and
weaknesses relative to each other and identify important steps to carry themselves forward.
The good or bad results obtained from the large-scale assessments lead to radical changes in terms of
education from classroom activities to legislative activities. Therefore, the findings of the large-scale assessments
reflecting the outputs of the curriculum are important data. In the design and development of curriculum a
thorough analysis of existing program outputs and development of a needs analysis is required accordingly. It
is accepted that the large-scale assessments made can be seen as a “practice in the natural environment” in a
sense, and with this aspect will facilitate the observation of the relationship between the input and output of the
education system.
Turkey first participated in TIMSS studies after 1999. When Turkey’s 2015 TIMSS performance is examined
according to different skill levels in the field of mathematics; it appears that a large majority of 4th and 8th grade
students have not yet reached the desired level of skill and are far behind the TIMSS standard score. A clearer
approach to this outcome in student achievement status will facilitate the understanding of the factors that are
effective in the success of the students. In this regard, it will be a source for possible changes in the mathematics
curriculum. The findings will also provide information for school administrators and teachers on improving the
mathematical achievements of students at the school level.
In order to better understand the variables affecting student achievement, a detailed discussion of the
interrelationships between these variables will make the policy steps more functional. In this study, the aim was
to investigate the student-related factors affecting the mathematical achievements of Turkish eight graders who
participated in TIMSS 2015. The objectives of this article are, to identify factors and conditions associated with
academic success, to define those factors’ importance level.
Data were drawn from the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 conducted
by the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). According to results,
home educational resources was the most effective factor on students’ math achievement. The study concludes
with a discussion of the results and pedagogical implications.
Keywords: Logistic regression, TIMSS, Mathematic achievement
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Özet
Dilin anlama ve anlatmaya yarayan iki boyutunun çocuklara kazandırılmasını sağlayan ilkokuma yazma
öğretiminin genel amacı; dilin temel becerilerinden olan dinleme ve konuşma boyutlarından yola çıkarak
çocuklara yaşamı boyunca kullanılacakları temel okuma yazma becerisini kazandırmaktır. Daha yalın bir
anlatımla ilkokuma yazma öğretimi, çocuğu işlevsel okuma yazma düzeyine ulaştırmayı amaçlamaktadır. Böylece
çocuk, kendi anadilini kurallarına uygun bir şekilde kullanacak, etkili iletişim becerileri edinecek, kendini ifade
etme becerisine ulaşıp bu yolla okul ve sosyal çevrede yer edinmeyi başarabilecektir.
Çocuğun işlevsel okuma yazma düzeyine ulaşması, bilimsel yöntem ve tekniklere uygun bir okuma yazma
öğretimi sürecine bağlı bulunmaktadır. Başka bir deyişle çocuğun nitelikli okuma yazma becerisi kazanmasında,
nitelikli bir okuma yazma sürecine gereksinim duyulmaktadır. Bu sürecin niteliği, çocuğun hem akademik hem
de sosyal yaşamında başarılı olmasının temel koşullarından birini oluşturmaktadır.
Kuşkusuz nitelikli ve işlevsel bir ilkokuma yazma öğretim süreci, ancak ilkokuma yazma öğretimi konusunda
iyi eğitim almış bir sınıf öğretmeni tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle, sınıf öğretmenlerinin hizmet
öncesinde ilkokuma yazma öğretimi konusunda iyi bir eğitim almaları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda
sınıf öğretmeni adaylarına işlevsel ilkokuma yazma öğretim yöntem ve teknikleri, Sınıf Öğretmenliği Lisans
Programında yer alan İlkokuma Yazma Öğretimi Dersi aracılığıyla kazandırılmaktadır. Bu dersin içeriği 19831984 lisans programında Türkçe Öğretimi Dersi kapsamında verilirken, 1989-1992 yılları arasında uygulanan
programda Okuma Yazma Öğretimi Dersi, 1998 lisans programlarından itibaren de İlkokuma Yazma Öğretimi
Dersi adı altında verilmiştir. Ders; ilkokuma yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğrencilerinin
özellikleri, ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler, uygulanan yöntemler, Ses Temelli Cümle Yöntemi
ve bu yöntem doğrultusunda gerçekleştirilecek uygulamalar kapsamında üç saat kuramsal olarak verilmektedir.
İlkokuma Yazma Öğretimi Dersinin niteliği, dersin içeriği ve süreçleri kadar öğretmen adaylarının bu derse yönelik
algılarından da etkilenmektedir. Dolayısıyla, öğretmen adaylarının derse ilişkin duygu, düşünce ve beklentileri,
bu dersten alınacak verimi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan sınıf öğretmeni adaylarının İlkokuma Yazma
Öğretimi Dersine yönelik duygu, düşünce ve beklentilerinin ortaya konulması önemli görülmektedir.
Bu araştırmanın genel amacı, Sınıf Öğretmenliği Programı üçüncü sınıfta eğitim alan öğretmen adaylarının
İlkokuma Yazma Öğretimi Dersi’ne yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara
yanıt aranmıştır:
1. Sınıf öğretmeni adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersi’ne ilişkin tutumları nasıldır?
2. Sınıf öğretmeni adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersi hakkındaki görüşleri nelerdir?
Araştırma, karma yöntem türlerinden biri olan açımlayıcı karma yönteme göre desenlenmiştir. Yöntemin
nicel kısmında demografik bilgi anketi ve tutum ölçeği, nitel kısmında ise yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş beş devlet üniversitesindeki
Sınıf Öğretmenliği Programı üçüncü sınıfta eğitim alan öğretmen adayları oluşturmuştur. Bu öğrenciler
arasından belirlenen on öğrenci ile de yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
2016-2017 bahar yarıyılında gerçekleştirilen araştırmanın verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar
tarafından geliştirilen demografik bilgi anketi, Arslan ve Aytaç (2010) tarafından geliştirilen ve üç boyut, 19
maddeden oluşan “İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından
geliştirilen ve sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırmanın verileri çözümlenme sürecinde olup, nicel verilerin normallik şartı durumuna göre parametrik
ya da parametrik olmayan testler kullanılacaktır. Nitel veriler ise tematik analiz yoluyla çözümlenecektir.
Anahtar kelimeler: Sınıf Öğretmeni Adayları, İlkokuma Yazma, İlkokuma Yazma Öğretimi Dersi, Tutum
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Abstract
The main purpose of teaching primary reading and writing providing the comprehensive and explicative
dimensions of the language to children is to bring the life-long basic skills of reading and writing to children,
based upon listening and speaking dimensions from the basic skills of the language. Briefly, teaching primary
reading and writing aims to bring child in the level of functional reading and writing. In this way, child is going
to use his/her own native language in line with the rules, gain the effective communication skills, succeed to gain
a seat at the school and social environment, achieving the skill of self expression.
Child’s arrival to the functional level of reading and writing depends on the process of teaching reading
and writing in accordance with scientific methods and technics. In the other words, for the purpose of achieving
qualified reading and writing skill, it is required a qualified reading and writing process. The quality of this
process is one of the main condition of child’s achievement in academic and social life.
Undoubtedly, the qualified and functional primary reading writing process could be carried out by a primary
school teacher who was well educated in teaching primary reading and writing. For this reason, it is so important
that primary school teachers is well educated on teaching primary reading and writing during pre-service.
In this context, the functional primay reading and writing methods and technics are acquired to pre-service
primary school teacher by The Lesson of Teaching Primay Reading and Writing in The Undergraduate Program
of Primary School Education. While the content of this lesson was taught in The Lesson of Teaching Turkish
Language in 1983-1984 undergraduate program, the content was taught in The Lesson of Teaching Reading and
Writing 1989-1992 undergraduate program and the content has been taught in The Lesson of Teaching Primary
Reading and Writing since 1998 undergradute program. The lesson is taught as theoretical for three hours with
in the scope of the purpose and principles of teaching primary reading and writing, elementary class students’
features, the equipment used in teaching primary reading and writing, the methods used, Sound-Based Sentences
Method and the implementations with this method. The quality of The Lesson of Teaching Primary Reading and
Writing is affected not only the content and processes of the lesson, but also pre-service teachers’ perceptions
regarding this lesson. Accordingly, the pre-service teachers’ emotions, thought and expectations directly affect
the efficiency drawn from this lesson. In respect to this, it seems be significant that pre-service primary school
teachers’ emotions, thought and expectations intended to The Lesson of Teaching Primary Reading and Writing
is revealed.
The general purpose of this research is to determine pre-service teachers’, who are junior in Primary School
Education Program, views regarding The Lesson of Teaching Primary Reading and Writing. In direction of this
general purpose, The answers was seeked for these questions:
1.

How is pre-service primary school teachers’ attitude regarding The Lesson of Teaching Primary Reading and Writing?
2. What are pre-service primary school teachers’ views regarding The Lesson of Teaching Primary Reading and Writing?
The research was designed according to exploratory mixed method that is one of the mixed method types.
While demographic information questionnaire and attitude scale was used in the quantitative section of the
method, semi-structured interview was used in the qualitative section of the method. The participants of the
research is pre-service teachers who are junior in Primary School Education Program of five different state
university, selected in accordance with convenience sampling method. Semi structured interviews was conducted
with ten pre-service teachers selected among the pre-service teachers mentioned above.
During data compiling process of the research conducted the spring term 2016-2017, the demographic
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information questionnaire designed by the researchers, “Attitude Scale About The Lesson of The Teaching of
Primary Reading and Writing” designed by Arslan ve Aytaç (2010) and consisted of three factors and 19 items,
also semi-structured interview forms designed by the researchers and consisted of eight questions were used.
The data of the research is on analysing process at the moment. Depending upon normality condition of
the quantitative data, parametric or nonparametric tests are going to be used. The qualitative data is going to be
analysed by means of thematic analysis.
Keywords: Pre-Service Primary School Teachers, Primary Reading and Writing, The Lesson of Teaching
Primary Reading and Writing, Attitude
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Özet
Temel eğitim programlarının ve öğretmen kadrosunun niteliği hiç kuşkusuz eğitim sistemi içerisinde hem
en önemli hem de en çok tartışılan konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak temel eğitim kapsamı içerisinde
tartışılacak her konu temel eğitim sonrasındaki eğitim süreçlerini içermediği ölçüde eksik kalacaktır. Bunun en
önemli sebebi temel eğitimin insan yetiştirirken aslında kendisinden sonraki eğitim süreçlerine insan yetiştiriyor
olmasıdır. Diğer bir değişle; orta öğretim ve lise kademesine yetiştirilecek olan bireylerin temel eğitim alarak
bu aşamalara gelecekleri düşünüldüğünde temel eğitimin sonraki eğitim süreçleri ile uyum ve alaka içerisinde
olması gereklidir. Aynı mantık lise ve yüksek öğrenim için de geçerlidir. Bu yaklaşım ışığında birbirinden kopuk
olamayan bu kademelerin sadece bir tanesini ele almak istesek bile bunu diğer süreçlerden tamamen soyutlayarak
yapamayız. Bu konuyu biraz daha açmak istersek, temel eğitim program çıktılarının, eğitim kadrosunun ve eğitim
süreçlerinin tamamen kendisinden sonra gelecek sürecin bilincinde ve bundan haberdar olarak yürütülmesi
gerekliliğinden söz edebiliriz. Bu da bize temel eğitim kadrosunun aynı zamanda orta öğretimin ve hatta yüksek
öğretimin düzeyine uygun bireyler yetiştirme misyonunu hatırlatmaktadır. Lise ve yüksek öğrenime hazır olan
bir kişi aslında orta öğretim kademesinde lisede başarılı olabilmesi için gerekli donanımı almış olan kişidir, diğer
yandan orta öğretimde başarılı olabilecek kişi ise ilköğretimde ortaöğretimin gerekliliklerini yerine getirebilmesi
için gerekli donanımı almış olan kişidir. Bu birbirine bağlı taksonomik yapı gereği temel eğitim kademesinin
program, eğitim kadrosu ve süreçlerinin aslında yüksek eğitimi dikkate alarak kendini desenlemesi anlamına
gelmektedir. Bu ise temel eğitim kadrosunun yüksek eğitimin hedeflerinden, programından, beklentilerinden
ve içeriğinden haberdar olması anlamına gelir. Amacı temelinde eleştirel düşünen bireylerin özgün fikir ve
yorumlarıyla hem kendilerine hem de ülkelerinin maddi ve manevi kültürüne katkı koyabilmelerini sağlayacak
bireyleri topluma kazandırmak olduğunu düşünürsek, temel eğitim programının ve kadrosunun nasıl olması
gerekliliği üzerine daha detaylı bir bakış sergilememiz gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Örneğin; eleştirel
düşünmenin üniversitede gerekli en önemli olgulardan biri olduğu düşünülürse temel eğitimin bu olguyu ne
ölçüde dikkate aldığı ve yüksek öğrenimin bu gereksinimine cevap verecek ne tür program revizyonuna gittiği
tartışılmalıdır.
Bu çalışmanın amacı: İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimlerini hem kademe
içi hemde kademeler arası bazı değişkenler açısından incelemektir.
Bu amaca istinaden bu araştırma nicel paradigma temelli betimsel araştırma yöntemlerinden tarama
yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmaya temel olan değişken açısından veri Türk dil ve kültürüne uyarlanmış
olan Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri ile toplanmıştır. Araştırmanın evreni Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetin’deki (KKTC) devlete bağlı İlkokul, Ortaokul ve Liselerde istihdam edilmiş öğretmenlerden
oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise Güzelyurt, Girne, Gazimağusa, Lefkoşa ve Karpaz illerinde görevli
toplam 618 öğretmenden oluşmaktadır. Bazı bağımsız değişkenlere ilişkin verilerin de topladığı form dahilinde
elde edilen veriler SPSS 22 sayısal çözümleme programı ile analiz edilmiştir.
Bu çalışmanın kapsamı ve evreni dahilinde İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerindeki öğretmenlerin
ortalama eleştirel düşünme eğilimleri literatürün belirlediği standartlara kıyasla anlamlı düzeyde düşük
izlenmiştir. Bunun yanısıra, kademeler arası kıyasta herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Çalışmanın
ana problemine bağlı olarak geliştirilen desen, bulguların arkasındaki nedenler ve ilgili literatür bağlamındaki
sentezine sunumda detaylı bir şekilde deyinilecektir.
Anahtar kelimeler: : Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri, Eleştirel Düşünme, Temel Eğitim.
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Abstract
The quality of basic education and of teachers are not only considered as important components of
educational system but also known as the most discussed and negotiated ones by the authorities, researchers
and practitioners in the field. However, any discussion point within the framework of basic education is going
to be vague to the extent of excluding the educational processes after basic education. The basic premise behind
this notion is very simple and is related to the fact that basic education is actually educating children for the
educational further educational processes. Taking the situation from another perspective, there is a two-way
interaction between different levels of education and they are designed in such a taxonomic way that the previous
one must be perfectly satisfied for one to be successful for the upper coming level of education. For that very
reason, the educational outcomes, program designs, and teachers must be very well related to the upcoming
levels of education to follow and maintain consistency within and between the levels. That, in turn, reminds us
an important mission of primary level teachers which is to educate children in a way that they can handle the
aims and objectives of secondary and higher education levels. The person who is ready for higher education is
a person who has already been denoted with necessary qualifications in the previous levels of the educational
system. The bigger picture shows us that the main aim of basic education with its all components and resources is
to prepare individuals for university and afterwards. Considering the peculiarities of university level education,
higher order thinking, especially ‘critical thinking’, has been taken as the core element or a must have element
of university level. Remembering the taxonomic nature of educational levels from basic to university education,
the arousing idea reveals that teachers of any education level must hold a necessary level of critical perspective
in education in order to be a good model of critical thinker for children. Foremost, the question is about the
extent to which teachers of basic education are disposed to think and act critically, which, in turn, will lead the
discussion to necessary revisions and betterments of teacher education programs where the whole story actually
begins.
The aim of this study; therefore, is to investigate the critical thinking dispositions of primary, secondary and
higher education teachers from both within level and between levels perspectives in terms of several variables.
Regarding the aim, this study has utilized descriptive research design based on quantitative paradigm.
Data for analysis have been collected via the California Critical Thinking Disposition Inventory, which has been
recently adapted to Turkish culture and language. The population has been limited to government primary,
secondary and high schools teachers who are located in Turkish Republic of Northern Cyprus. The sample is
composed of 618 participants who are in-service teachers in Guzelyurt, Girne, Gazimagusa, Lefkosa and Karpaz
regions of TRNC. Collected data was analyzed with SPSS 22 software.
Within the framework of this study, the average critical thinking dispositions of teachers were found to be
significantly lower that the standards set by the related literature for primary, secondary and higher education
teachers. Besides, when between levels analysis has been conducted with the observed performances of teachers,
no significant difference were detected.
Keywords: Basic education, critical thinking disposition, CCTDI
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Özet
Öz-yeterlik inancı, bireylerin olası durum veya durumlar ile başa çıkabilmek için gerekli eylemleri ne
düzeyde gerçekleştirebileceklerine ilişkin yargılarıyla ilgilidir. Söz konusu yargılar olumlu ise, kişi karşılaştığı
durumla ilgili yapacağı eylemleri başarı odaklı bir şekilde tasarlayacak; ancak bu yargılar olumsuz ise, birey
bunun sonucunda başarısızlık kaygısı yaşayacaktır.
Öğretmenlik meslek dersleri, öğretmenlik mesleğine özel davranışları kazandırmayı amaçlar. Bu dersler
öğretmen adayının, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanarak, öğretiminde görevli olduğu
alanın eğitsel sürecine katkıda bulunabilecek ve mesleğinde nitelikli olmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda,
uygulama, öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf içinde
zaman kullanımı, motivasyon, iletişim, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan
davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler gibi pek çok konuda öğretmen adaylarının
bilgilendirilmesini amaçlayan sınıf yönetimi alanı, öğretmen adaylarının meslek yaşamları boyunca etkili bir
eğitim-öğretim sunabilmeleri açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle öğretmen eğitimi sürecinde,
öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi ve elde edilen bulgular
doğrultusunda öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının artırılması, mesleki süreçlerinde daha nitelikli bir
öğretmen olmalarına olumlu katkılar sağlayacaktır.
Bu araştırmanın amacı öğretmen eğitiminde kullanılabilecek Sınıf Yönetimine Yönelik Öz-yeterlik İnancı
Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar amaçlı örnekleme
yoluyla seçilmiş ve bu kapsamda çalışma Gaziantep, Harran, İnönü ve Niğde Üniversitelerinde, Eğitim Fakültesine
bağlı bölümlerin son sınıflarında öğrenim gören 492 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir.
Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında, ilk olarak alanyazında sınıf yönetimi kapsamında yer alan boyutları
ölçmeye yönelik 51 madde yazılmıştır. Daha sonra bu ifadeler, 6 alan uzmanına inceletilmiş, uzmanların
önerileri doğrultusunda 8 madde ölçekten çıkarılmış ve son olarak geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak
için 43 maddelik nihai deneme formu oluşturulmuştur. Taslak formda, katılımcılara “hiç katılmıyorum (1)” ile
“tamamen katılıyorum (9)” arasında değişen 9 seçenekli maddeler sunulmuştur. Geliştirilen 43 maddelik taslak
form ile yapılan ön uygulamadan elde edilen veriler üzerinde, geçerlik ve güvenirliğe kanıt sağlamak amacıyla
Cronbach alfa katsayısı, madde test korelasyonları, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik
testi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, 43 maddelik taslak formdan 11 madde uygun değerlere
sahip olmadığı için atılmış ve kalan 32 madde özdeğeri 1’den büyük 5 faktörlü bir yapı oluşturmuştur. Ölçeğin
bütün olarak ve boyutlar bazında güvenirlik katsayısının .80 ve üzeri değerlere sahip olduğu görülmüş, bunun yanı
sıra doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 5 faktörlü yapının iyi uyum indekslerine sahip olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, öğretmen adaylarının, meslek yaşamlarında sınıf yönetimi konusundaki öz-yeterlik inancı
düzeylerinin, lisans eğitimleri sürecinde belirlenmesi konusunda alana katkı sağlayacağı düşünülen “Sınıf
Yönetimine Yönelik Öz-yeterlik İnancı Ölçeği” 9 seçenekli 32 maddeden oluşan 5 faktörlü bir yapı göstermiştir
ve faktörler “sınıf ortamının fiziksel düzeni”, “plan-program etkinlikleri”, “zaman yönetimi”, “sınıf içi ilişkilerin
düzenlenmesi” ve “davranış düzenlemeleri” olarak isimlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sınıf yönetimi, öz-yeterlik, öğretmen adayları.
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Abstract
Self-efficacy beliefs are related about the judgments as to the extent to which individuals can carry out the
necessary actions to cope with a possible situation or situations. If the judgments are positive, the person will
design a success-oriented action to be taken in relation to the situation; but if these judgments are negative, the
individual will experience anxiety about failure as a result.
Teaching professional courses aim to bring in specific behaviors to professional teaching carrier. These courses
will contribute to the educational process of the field in which the prospective teachers are engaged in teaching
by acquiring the behaviors required by the teaching profession be qualified in the profession. In this context,
the field of classroom management, which aims to inform prospective teachers on many topics such as practice,
social and psychological factors affecting student behavior, classroom environment and group interaction, use
of time within the class, motivation, communication, creating a positive and suitable environment for learning,
behavioral problems encountered in classroom and measures to be developed against them plays an important
role in the way that prospective teachers can offer an effective instruction throughout their professional lives. For
this reason, in the process of teacher education, determining the self-efficacy beliefs for classroom management
of the prospective teachers and increasing the self-efficacy beliefs in the direction of the findings will provide
positive contributions to them to be a more qualified teacher in their professional processes.
The purpose of this research is to develop a Self-efficacy Scale for Classroom Management that can be used
in teacher education.
The research was conducted on survey model. Participants were selected by purposive sampling method
and study was carried out with 492 prospective teachers in Gaziantep, Harran, İnönü and Niğde Universities, the
senior level of departments affiliated to Education Faculties.
While developing the scale, 51 items were written to measure the dimensions included in the classroom
management in the first place. Afterwards, these expressions were examined by 6 field experts, 8 items were
scaled in the direction of the experts’ suggestion, and finally a form of test including 43 items was created to
conduct validity and reliability analyzes. In the draft form, 9 point likert type items ranging from “I do not
agree (1)” to “I completely agree” (9) were presented to participants. The Cronbach alpha coefficient, the itemtest correlations, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient and the Bartlett sphericity test, exploratory and
confirmatory factor analyzes were performed on the data obtained from the pre-implementation made with the
draft form including 43 items to provide evidence of validity and reliability.
In the findings it was obtained that within the scope of the study, 11 items from the draft form including
43 items were discarded because they do not have appropriate values, and the remaining 32 items constituted
5-factor structure with eigenvalue greater than 1. It has been found that the reliability of the scale as a whole and
on dimensions has a value of .80 and over. As well as, it was determined that 5 dimensional structure according
to confirmatory factor analysis had good fit indices.
As a result, the “Self-efficacy belief scale for classroom management”, which is considered to contribute to
the field of prospective teachers’ self-efficacy beliefs about classroom management in the course of undergraduate
education in their professional lives, has shown a 5 dimensional structure and consisting of 32 items with 9
options. The factors were labelled as “the physical layout of the classroom”, “plan-program activities”, “time
management”, “optimization of classroom relations” and “behavioral regulations”.
Keywords: Classroom management, self-efficacy, prospective teachers.
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Özet
Bilim insanlarının farklı disiplinleri (alanları) ilişkilendirerek yaptığı çalışmalarla önemli gelişmelere katkı
sağlamaları disiplinler arasındaki bağlantıların yani ilişkilendirmenin önemini ortaya çıkarmaktadır. Söz gelişi,
fizik, matematik, astronomi, felsefe ve ilahiyat alanlarıyla ilgilenen Newton’un yüksek matematiğin temellerini
atması, Einstein’ın teorik fizikçi olup kimya ve matematiğe katkıda bulunan çalışmalar yapması, birinci sanayi
devrimini başlatan Watt’ın çok iyi matematik bilgisinin yanında müzisyen olması ve üflemeli çalgılar tasarlaması,
akım fikrini ortaya atan Galvani’nin hem fizikçi hem de biyolog olup bu iki disiplini bir araya getirerek kurbağanın
bacağına batırılan neşterin kasılmaya yol açtığını bularak akım fikrini ortaya atması gibi tarihte yaşanmış gelişmeler
çok disiplinli çalışmaların birer ürünüdür. Ayrıca antik Yunan’da filozof Thales’ in gök cisimleri ile ilgilenip güneş ve
gölgesinin boyu sayesinde Mısır Piramitlerinden birinin boyunu hesaplaması disiplinler arası çalışmalara örnektir.
Birçok bilim dalını içerisinde barındırdığından çok disiplinli çalışmaların sergilendiği bilimlerin başında
matematik gelmektedir. Matematik doğası gereği ardışık ve yığılmalı bir bilimdir. Diğer bir deyişle matematikteki
kavramlar birbiri üzerine kurulmuş, birbirleriyle ilişkili olmuş, önceki bilgi ve kavramlar ile kullanılmıştır.
Günümüze kadar birikimli bir şekilde gelişerek gelmiş olan bu dilim dalı, gelişim sürecinde hem kendi içinde
birçok konu ile hem de farklı alanlarla bağlantılı olmuştur. Bu ilişkilendirmelerden dolayı matematiği birçok
alanda görebilmek mümkündür. Gerek fen bilimlerinde gerekse ekonomi, sağlık ve hatta sanat dallarında bile
(müzik, resim, süsleme) matematiği kapsayan unsurlar bulunmaktadır.
Birçok bilim dalının yukarıda belirtildiği gibi birbiri ile ilişkili bir şekilde farklı alanlarda kullanılması, eğitim
bilimlerine de yansımaktadır Çağdaş yöntemlerle hazırlanmış eğitim programlarında, sıklıkla ilişkilendirme
kavramından bahsedilmektedir. Söz konusu bu durum matematik öğretim programlarında ilişkilendirme
becerisi olarak yer almaktadır. Ders kalitesinin, kavramları iyi bilme ve bunlar arasında ilişki kurma ile bağlantılı
olduğu da göz önüne alındığında, matematik eğitiminde ilişkilendirme kavramının önemli bir kavram olduğu
anlaşılmaktadır.
İlişkilendirme becerisi ile ilgili yapılan çalışmalar göstermektedir ki eğitim programlarında ilişkilendirme
becerisi olduğu halde öğretmenler bu beceriye gerekli önemi vermemekte; derslerin birbirinden bağımsız
bir şekilde anlatılması da dersler arasında ilişkilendirme yapılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Alanyazında
özellikle matematik dersi gibi soyut kavramlarla dolu bir derste ilişkilendirme yapılmasının, kavramların daha
da anlaşılabilir olmasına katkı sağlayacağı ortaya konmaktadır.
Bu çalışmanın amacı disiplinler arası öğretim yaklaşımıyla tasarlanmış derslerin öğrencilerde matematiksel
ilişki kurma becerisini geliştirip geliştirmeyeceğine ilişkin olarak matematik, fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerinin
ve konu alan uzmanlarının görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel paradigma desenlerinden olgubilim ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan açık uçlu anket sorularından
oluşmaktadır. Verilerin analizinde nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin
analizinde N-Vivo programından yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre hem öğretmenlerin hem de
konu alanı uzmanlarının disiplinler arası öğretim kavramın ilişkin belli bir bilgi birikimi olduğu, disiplinler
arası yaklaşımın matematiksel ilişkilendirme beceri sağlamada önemli olduğu ancak disiplinler arası anlayışı
dayalı ders tasarımları oluşturmada yetersiz kaldıkları ortaya konmuştur. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak
disiplinler arası öğretim tasarımlarına dayalı araştırmaların arttırılması ve öğretmen eğitim programlarının bu
doğrultuda yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası öğretim yaklaşımı, matematiksel iletişim kurma becerisi, öğretim
tasarımı
550

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

Views of Subject Specialists, Teachers of Mathematics and of Science on the Effects
of the Lessons Prepared on the Basis of Interdisciplinary Approach in Developing
Students’ Relational Skills in Mathematics
Belgin ÖZAYDINLI1, Cihan Kılıç2
1Doç. Dr., Kocaeli University, tanriverdi@kocaeli.edu.tr
2Master Student, Kocaeli University, cihankilic88@gmail.com

Abstract
That scientists contribute a lot to significant scientific developments through interdisciplinary studies shows
the importance of the connection or the relation between disciplines. Historical facts such as the establishment
of the principles of advanced mathematics by Newton whose major areas of study were physics, mathematics,
astronomy, philosophy and divinity; the contributions of Einstein as a theoretical physicist to chemistry
and mathematics; being the propeller of the first Industrial Revolution, Watt’s skills and knowledge both in
mathematics and music as well as in designing blowing instruments; Galvani’s detection of the electric current
by combining his knowledge on physics and chemistry via his experiments with the frogs are all products of
interdisciplinary studies. Moreover, Greek Philosopher Thales’ interest in astronomy and his calculation of the
height of one of the pyramids in due consideration of its shadow’s length under sunlight is also an example of
interdisciplinary studies.
Mathematics is obviously a leading participant in interdisciplinary studies as it is intertwined or incorporated
with many fields of science. By its nature, mathematics is a successive and cumulative science. In other words, its
concepts are established interdependently on another and successively. It coexists with many fields of science as
well as economy, medicine, and even with branches of art like music, painting and architecture.
The intertwined (combinatory) use of many branches of science as specified hereinabove has its
reverberations on educational sciences, too. Many of contemporary curricula are seen to maintain the concept
of interconnectivity. Especially in mathematics curriculum, the concept is referred to as associative skill which is
seen to be very significant as the quality of the course is related to students’ full knowledge of concepts and to his
ability to establish relationships between them.
The studies conducted so far on the associative skill of the students have shown that the teachers are not
paying attention to the development of this skill in the students and disciplinary approach to instruction makes it
more and more difficult for students to establish connections between the courses. Yet, related studies have shown
that numerous number of abstract concepts in mathematics can be rendered more graspable by the students via
association based courses.
The purpose of this study is to present the views of subject specialists, and teachers of physics, biology,
chemistry and mathematics with a view to see if the interdisciplinary approach develops the students’ associative
skills. In this research phenomenological design, which is of the patterns of qualitative paradigm, was used. Being
under the category of oriented sampling methods, Snowball and Easily Accessible Situational Sampling methods
are used in the research. For data collection, an open ended questionnaire prepared by the researchers was used.
Being one of the qualitative data analysis method, the Content Based Analysis Method; N-Vivo program have
been empoyed in the analysis of the collected data.
The findings of the study point to the fact that both the teachers and the field experts are considerably
well informed on interdisciplinary teaching and that interdisciplinary approach is very important in developing
students’ associative skills in mathematics and yet they are insufficient in designing of curriculums based on
Interdisciplinary Approach. Based on the findings of the research it is proposed here that more studies should be
conducted on interdisciplinary approach based schemes and teacher training courses should be renewed in due
consideration the subject matter insufficiency.
Key Words: Interdisciplinary Teaching Approach, Mathematics, Relational Skills
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Özet
Öğrenmenin doğal veya özel hazırlanmış ortamlarda, zihinsel bir süreç olarak gerçekleştiği söylenebilir.
Bu durumda “öğretim ortamı”nın öğrenmenin etkililiğini arttıracak biçimde tasarlanıp, düzenlenmesi, öğrenme
süreci bakımından önemli bir değişken olarak görülmektedir. Öğrencilerin başarısına katkıda bulunmak,
öğrenmelerini kolaylaştırmak için iyi tasarlanmış öğrenme çevresinin gerekliliği kabul edilmektedir. Okulda
sağlanacak iyi bir öğretim ortamı, öğrenciyi güdüler, öğrenilenlerin hatırlanmasını sağlar; öğrenci başarısını
arttırır; öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarına, arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine, onların
mutlu ve üretken olmalarını sağlar. Bu nedenle bu çalışmada ilkokul öğrencilerine renk, mekan kullanımı, ısıl
ve aydınlatma kavramları aracılığı iç tasarım becerisi kazandırmak amaçlanmıştır. Böylece öğrenciye öğrenme
ortamında ve yaşam alanı olan evinde öğrenmesini destekleyici bir ortam hazırlamasına katkı sağlamaktır. Aynı
zamanda bu program aracılığı ile öğrencilerin estetik anlayışlarının geliştirilmesi ve öğrencilerin öğrendiklerini
yaşamlarına entegre etmeleri konusunda farkındalık kazandırmaktır.
Araştırmanın amacı ilkokul 2.,3.,4. sınıfa devam eden öğrencilere renk, mekan kullanımı, ısıl ve aydınlatma
kavramlarını temele alarak iç mekan tasarımı becerilerini geliştirmek ve öğrenmeleri üzerindeki etkisini
incelemektir.
Bu çalışmada deneme öncesi modellerinden tek grup öntest-sontest modeli kullanılmıştır. Bu modelin temel
özelliği gerçek anlamda bir deneme modeli özelliği taşımamasıdır. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim
yılında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Samsun, Antalya, Bursa, Trabzon, Diyarbakır il merkezlerindeki
66 ilkokulun 2.3.4. sınıflarına devam eden 25312 öğrenci; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Erzurum, İzmir,
İstanbul Kayseri il merkezlerindeki 18 ilkokulun 2.3.4. sınıflarına devam eden 8200 öğrenci olmak üzere toplam
84 ilkokul ve 33512 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu DYO Firması ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak
hazırladığı protokole göre belirlenmiştir.
Araştırmanın nicel verileri öntest ve sontest uygulamaları ile elde edilmiştir. Bunlara ek olarak nicel veriler,
öğrencilerin çizdikleri resimlere dayalı nitel verilerle desteklenmiş; renk, mekan, ısıl ve aydınlatma kavramlarının
temel özellikleri dikkate alınarak incelenmiştir.
Çalışmanın uygulaması; MSGSU iç mimarlık bölümü ile eğitim bilimleri bölümü uzmanlarının disiplinler
arası çalışması “öğrenmeye değer programı” oluşturulmuştur. Bu program, ilkokul görsel sanatlar dersi öğretim
programı ile birlikte Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretim programlarının
ilgili kazanımlarıyla ve içeriğiyle örüntülenmiştir. İlkokul programı sarmal ve tematik bir yaklaşımla
hazırlandığından tüm derslerin içerik ve kazanımları birbirini desteklemektedir. Program sınıf düzeylerine
uygun olacak biçimde renk, mekan, ısıl, aydınlatma kavram ve temel uygulama ilkelerini içermiştir. Bu içeriği
uygulayacak “eğitici eğitimi modülü” hazırlanmıştır. Aynı zamanda okulun yönetici ve öğretmenlerine yönelik
öğrencilere verilen eğitim içeriğine paralel “yönetici-öğretmen modülü” ve velileri bilgilendirmeye yönelik “veli
bilgi kartı” hazırlanmıştır.
Araştırmanın pilot uygulaması için eğitici eğitimi yapılmış ve ilk hazırlanan içerik 2015-2016 eğitim
öğretim yılında Kocaeli ili Dilovası ilçesi Hacı Seyit Taşan İlkokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan
planlamaya uygun olarak toplam 8 şubede 232 öğrenciye uygulanmıştır. “Yönetici-Öğretmen modülü” toplam 8
öğretmen ve 2 yöneticiye uygulanmıştır. Sınıf öğretmenleri için hazırlanmış olan Eğitimci Değerlendirme Formu
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aracılığıyla öğrenci eğitimini izleyen öğretmenler; eğitim içeriğini, kullanılan dili, sunum ve görsel materyalleri
değerlendirmişler, ayrıca eğitimlerin öğrencilerinin yaş ve zihinsel gelişimlerine uygunluğu hakkında görüşlerini
paylaşmışlardır. Yine okul yönetici ve öğretmenlere verilen eğitimin içeriğine ve veli bilgilendirme kartına yönelik
okul yönetici ve öğretmen görüşleri alınmıştır. Bu görüşlere dayalı olarak program ve modül yeniden gözden
geçirilip, düzenlenmiştir. Düzenlenen içerik pilot uygulama yapılan sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticisinin
görüşlerine tekrar sunulmuştur.
Araştırmanın alan uygulaması 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında belirlenen il ve il
merkezindeki okullara uygulanmıştır. Öntest-sontest sonucu istatistik verilerin sonucuna göre öğrencilerin renk,
mekan, ısıl ve aydınlatma kavramlarını öğrenme oranı yüksek bulunmuştur; öğrenme oranındaki en büyük fark
Antalya ve Gaziantep ilinde olmuştur. Renk ve mekan kavramının öğrenme oranı ısıl ve aydınlatma kavramlarına
oranla tüm illerde daha yüksektir. Öğrencilerin çizimlerinden elde edilen nitel veriler de renk ve mekan kavramını
daha iyi öğrendikleri yönündedir.
Anahtar kelimeler: Renk, mekan, ısıl, aydınlatma, iç mekan tasarımı
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Abstract
Learning is basically a mental process that takes place in natural or artificially created environments, so the
design and arrangement of the “teaching setting” to improve the effectiveness of learning seems to be an important
variable for the learning process. It is recognized that a well-designed learning environment is required to make
contributions to the success of learners and to facilitate their learning. A good school environment motivates
students, helps them remember what they learn, increases student achievement, develops a habit of cooperation
among students, improves students’ friendships, and makes them happier and more productive. Therefore, this
study aimed to help primary school students develop interior design skills through the concepts of color, use of
space, heating and lighting and thus contribute to the formation of an environment that supports learning both at
school and in the home. The program in this study also aims to improve students’ understanding of esthetics and
develop an awareness of integrating their knowledge in their life. The aim of the study is to improve the interior
design skills of 2nd, 3rd, 4th and 5th graders using concepts of color, use of space, heating and lighting and analyze
their effect on their learning. One group pretest-posttest experimental design was used in this study. The study
group comprised a total of 33,512 students in 2nd, 3rd, 4th and 5th grades in 84 primary schools. 25,312 of these
students went to 66 primary schools in the provinces of Kocaeli, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Samsun, Antalya,
Bursa, Trabzon, and Diyarbakır during 2015-2016 educational year. 8,200 of the students went to 18 primary
schools in the provinces of Erzurum, İzmir, İstanbul and Kayseri during the ongoing 2016-2017 educational year.
The study group was determined according to a protocol jointly formed by the DYO company and the Ministry of
Education. The quantitative data in the study were obtained from the administration of pretests and posttests. Also,
the quantitative data, supported by the qualitative data from the pictures drawn by students, were analyzed with
respect to the main features of the concepts of color, use of space, heating and lighting. “Worth learning program”
was drawn up for an interdisciplinary study by the department of interior design and the department of educational
sciences in the MSGSU. The program integrated the educational curriculum of the primary school visual arts class
with the related gains in the curricula of mathematics, Turkish, life sciences, social sciences and physical sciences.
Because primary school program is prepared with a cyclical and thematic approach, the contents and gains of
all classes support each other. The program, which addressed the grade levels specifically, included the concepts
of color, use of space, heating and lighting and the basic principles of their implementation. A “trainer training
module” was prepared for the teachers who would implement the content. Also prepared were an “administratorteacher module” that complemented the students’ training program for the teachers and administrators of the
schools and a “parent information card” for informing the parents. Trainer training was performed for the piloting
of the study and the prepared content was carried out in Hacı Seyit Taşan Primary School in the district of Dilovası
in Kocaeli province during 2015-2016 educational year. It was administered to 232 students in eight classes in
accordance with the plan. The administrator-teacher module was administered to 8 teachers and 2 administrators.
The teachers who monitored student training through a Trainer Evaluation Form drawn for class teachers evaluated
the content of the training, the language used, the presentation and the visual materials and shared their opinions
about the appropriateness of the training sessions for the age and mental development of the students. Opinions
of the school administrators and teachers were also collected about the content of the training for the school
administrators and teachers as well as the parent information card. The program and the module were revised
with the feedback. The revised pilot study was presented to class teachers and school administrators for further
feedback. The field work for the study was carried out in the schools in the chosen provinces during 2015-2016 and
2016-2017 educational years. The statistical data from pretests and posttests showed that the students achieved a
high rate of learning in the concepts of color, use of space, heating and lighting. The greatest difference in learning
rate took place in the provinces of Antalya and Gaziantep. The learning of the concepts of color and use of space
turned out higher than that of heating and lighting in all provinces. The qualitative data obtained from students’
drawings support the finding that students learned the concepts of color and space better.
Keywords: Color, space, thermal, lighting, interior design
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Özet
Günümüzün sosyal ve ekonomik şartlarında rol oynayabilecek bireyler yetiştirmek ihtiyacı ve çağın
getirdiği yenilikler eğitim faaliyetlerinin de yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Ülkemizde eğitim
programları Talim ve Terbiye Kurulu tarafından düzenlenir ve yayımlanır. Yenilenen programların taslak hali
2017 yılında paydaşların erişimine sunulmuş ve program hakkında değerlendirmeler yapmaları istenmiştir.
Alınan geri dönütler ve değerlendirmeler sonucunda programa son hali verilmiş, 2017-2018 eğitim öğretim
yılında 5. Sınıflardan başlayarak bir sonraki yıl ise tüm sınıflarda uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çalışmada
2013 ve 2017 ortaokul Matematik dersi öğretim programları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve yapılan
değişiklikler belirli ölçütlere göre incelenmiştir. Çalışmada 2013 ve 2017 yıllarında hazırlanan Matematik öğretim
programlarının karşılaştırmalı olarak genel bir değerlendirmesinin yapılması ve 2017 matematik öğretim
programının bir önceki programa göre değişen yönlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu değişiklikleri belirlerken
nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, gruplandırılıp
betimsel olarak ele alınmış ve tespit edilen değişiklikler tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca programın
uygulayıcısı olan öğretmenlerin Matematik öğretim programı ve yapılan değişikliklere ilişkin görüşlerin
belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılacak öğretmenler belirlenirken
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin seçiminde,
gönüllü olmaları, iki program arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmeleri açısından eski ve yeni Matematik
öğretim programı ile çalışmış olmaları ölçüt olarak alınmıştır. Görüşme yöntemi ile öğretmenlerin süreçle ilgili
algıları detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, elde edilen
veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizinde elde edilen veriler; kodlama, temaları
bulma, verileri temalara göre organize etme ve tanımlama, son olarak da bulguları yorumlama şeklinde dört
aşamada analiz edilmiştir. Nitel ve betimsel olarak hazırlanan çalışmadan elde edilen bulgular belirli ölçütlere
ve kategorilere uygun olarak sunulmuştur. Bu kategoriler öğretim programlarının temel felsefesi, genel amaçları,
temel beceriler, değerler eğitimi, ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, rehberlik yaklaşımı ve öğrenme alanlarının
sınıflara göre dağılımı şeklinde belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelenmektedir. 2013 ve 2017
öğretim programları karşılaştırıldığında ilk olarak yeni programa öğretim programının temel felsefesi boyutunun
eklenmiş olduğu görülmüştür. Öğretim programının genel amaçları incelendiğinde ise daha önceki programdaki
genel amaçların korunarak yeni amaçlar eklendiği tespit edilmiştir. Bunlar; matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini
fark edebilme ve insanlığın ortak bir değeri olan matematiğe değer vermedir. Yeni öğretim programındaki temel
beceriler incelendiğinde 2013 programında yalnızca matematiğe özel beceriler yer alırken 2017 programında
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olarak öğrencilerin
sahip olması gereken yeterlilikler ifade edilmiştir. Yeni öğretim programındaki bir diğer değişiklik ise değerler
eğitimidir. Değerlerin eğitim süreci içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere aktarılmasında değerler eğitiminin
büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Bu değerlerden bazıları; adalet ve paylaşım, bilimsellik, esneklik, estetik,
eşitlik ve tasarruftur. Belirtilen değerlerin matematik dersi kazanımlarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğine dair
örnekler program kitapçığında yer almaktadır. Programların ölçme değerlendirme yaklaşımları incelendiğinde
2017 öğretim programında ölçme değerlendirme uygulamalarının daha ayrıntılı bir biçimde açıklandığı
görülmektedir. Ayrıca önceki programlardan farklı olarak okullardaki rehberlik çalışmalarına dikkat çekilmiş
ve öğretim programları uygulanırken bireysel farklılıklar ve özel gereksinimli öğrenciler üzerinde hassasiyetle
durulması gerektiği ifade edilmiştir. Genel olarak öğrenme alanında yapılan değişikliklere bakıldığında
kazanımların sınıflar arası yer değiştirdiği çok büyük değişikliklerin olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Matematik, Öğretim Programı, Ortaokul Matematik Öğretim Programı
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Abstract
The need to bring up individuals to play a role in current social and economic conditions and novelties of
the era necessitate the regulation of the educational activities as well. In our country, the curricula are regulated
and published by the Board of Education and Discipline. The draft versions of the renewed curricula were made
open the access of the shareholders in 2017 and they were required to make evaluations about the curricula. The
curricula were finalized based on the feedback received and evaluation made and it was decided that it would be
implemented starting from the 5th grades in the 2017-2018 Academic Year and in all the classes in the following
year. In this study, it was aimed at making a general comparative analysis of the 2013 and 2017 Mathematics
curricula and determining its changing aspects when compared to the previous curriculum. The Document
Analysis Method, one of qualitative research methods, was made use of while determining these changes.
The data obtained were grouped, handled descriptively and the changes established were presented as tables.
Moreover, semi-structured interviews were made with the teachers, the practitioners of the program, to establish
their opinions regarding the Mathematics curriculum and the amendments. The criterion sampling method,
one of the purposeful sampling methods, was used to choose the teachers to be interviewed. While choosing
the teachers to take part in the research, their willingness and working with both the old and new curricula to
notice the similarities and differences between the two curricula were taken as criteria. The teachers’ perceptions
as the process were tried to be uncovered in a detailed way. The interviews were recorded using a voice recorder
and the data obtained were analyzed using the content analysis method. The data were analyzed in four steps,
namely, coding, finding the themes, organizing and identifying the themes according to the themes and finally
interpreting the results, in the content analysis. Derived from the study prepared as qualitative and descriptive,
the findings were presented according to certain criteria and categories. These categories are basic philosophy,
general aims, basic skills, values education, measurement and evaluation approach, guidance approach of the
curricula, and distribution of learning domains according the grade levels. The results derived from the research
are under analysis. When the 2013 and 2017 curricula are compared, it is seen that basic philosophy of the
curriculum has been added. Then, when the general aims of the curricula are gone through, it is determined that
the general aims in the previous curriculum are retained and new ones has been added. These are as follows: being
able to make out mathematics’ relation with art and aesthetics and assigning value to mathematics, a common
value of the humanity. Once the basic skills in the new curriculum are gone through, it is seen that skills peculiar
only to mathematics are included in the 2013 curricula, whereas the capabilities students should have in line with
the Turkish Qualifications Framework (TQF) and European Qualifications Framework (EQF) are included in
the 2017 Curriculum. Another change in the new curriculum is values education. It is emphasized that values
education have great significance in the acquisition of values in the educational process and transferring them to
new generations. Some of these values are justice and sharing, scientificness, flexibility, aesthetics, equality and
saving. Examples regarding how to relate these values to the mathematics lesson are included in the curriculum
booklet. It can be clearly seen that measurement and evaluation practices are explained in detail more in the
2017 curriculum when the measurement and evaluation approaches of the curricula are examined. Furthermore,
different from the previous curricula, attention is paid to guidance activities and it is stated that individual
differences and students with special needs should be dealt with sensitively while putting the curricula into
practice. In general, when all these changes are analyzed, it is seen that very big changes in which learning
outcomes are taught in a different grade is not present.
Key Words: Mathematics, Curriculum, Middle School Mathematics Curriculum
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Özet
Olumlu sosyal davranış, hiçbir şekilde çıkar gözetmeksizin başkalarına yardımcı olma niyetiyle yapılan
gönüllü davranışlardır. Olumlu sosyal davranışları kazanmış olan bireylerin, sosyal yaşama uyum, toplumsal
beklentilere cevap verme, akademik gelişim, akran ilişkileri, sosyal katılım vb. konularda zorlanmadıkları
görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde olumlu sosyal davranışlar ile ilgili yapılan araştırmaların ağırlıklı
olarak okul öncesi dönemde öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimde öğrenim gören ergenler ile yapıldığı,
ilkokulda öğrenim gören çocukları ilgilendiren konularda sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu
sebeple bu araştırmanın amacı 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren, İlkokul 4. Sınıfta okutulmakta olan
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersine ait materyallerde, içerik yönünden olumlu sosyal davranışların yer
alma durumunun belirlenmesidir. Bu genel amaca bağlı olarak belirlenen alt amaçlar; “2015, 2017 İnsan Hakları,
Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi öğretim programında yer alan kazanımlara, olumlu sosyal davranışların yansıtılma
durumu nedir?, 2017 İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi öğretim programına göre hazırlanan 4. Sınıf İnsan
Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi, ders kitabında yer alan görsel ve metinlere, olumlu sosyal davranışların içerik
olarak yansıtılma durumu nedir?” şeklinde yer almaktadır.Materyallerde, alan yazında en çok karşımıza çıkan
olumlu sosyal davranışlardan yardımlaşma, işbirliği, paylaşma ve özgecilik incelenmiştir.Araştırmanın amacı
doğrultusunda yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın
dokümanlarını 2015, 2017 İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi öğretim programı, 2017-2018 Eğitim
öğretim yılında okutulacak olan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi ders kitabı oluşturmaktadır.
Araştırmanın dokümanlarına, Talim Terbiye Kurulu Öğretim Programları internet sayfasından ve Milli
Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı internet sayfasından erişilmiştir. Dokümanlar, içerik analizi yöntemi ile
çözümlenmiştir.Dokümanların analizinde, gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra araştırmacı tarafından
geliştirilen kategoriler ve alt kategoriler kullanılmıştır. İçerik analizi yapılırken araştırmanın amacına bağlı olarak
analiz birimi sözcük ve tema olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuca göre olumlu
sosyal davranışlardan biri olan paylaşmanın; İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim programı ve
ders kitabı içeriğinde sıklıkla yansıtıldığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: İlkokul, olumlu sosyal davranış, öğretim materyali
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Abstract
Positive social behaviours are voluntary attitudes with the intention of helping others without expecting
benefit. It is seen that the individuals that acquired positive social behaviours do not have trouble in issues such as
adaptation to social life, answering social expectations, academic development, peer relations, social participation
etc. When the literature is examined it is seen that the studies concerning positive social behaviours are mainly
carried out with the students taking education in the preschool period and the teenagers in secondary education.
Also it is seen that there are limited studies on the issues concerning the children in primary education. Therefore
the purpose of this research is to examine the state of positive social behaviours taking place in Human Rights,
Citizenship and Democracy Lesson, which is lectured in 4th grade of primary schools since 2015-2016 education
year in terms of content. The sub-purposes determined depending on this general purpose are; “What is the
condition of reflecting positive social behaviours on the acquisition that take place in the curriculum of Human
Rights, Citizenship and Democracy Lesson?, What is the condition of reflecting positive social behaviours on the
visuals and texts within the course book prepared according to the curriculum of 4th grade Human Rights, Citizenship
and Democracy Lesson?” Within the materials mutualisation, cooperation, sharing and altruism, which are
the positive social behaviours that we mostly encounter, are examined. In accordance with the purpose of the
research document review method, which is one of the qualitative research patterns, was used. The documents
of the research consist of 2015, 2017 Human Rights, Citizenship and Democracy Lesson curriculum and Human
Rights, Citizenship and Democracy Lesson course book, which will be lectured 2017-2018 education year. The
documents of the research were accessed from the internet page of Curriculums of Council of Education and
Morality and the Ministry of Education Computer Network internet page. The documents were analyzed with
content analysis method. Within the analysis of the documents the categories and sub-categories developed by
the researcher were used after making required literature scan. While making the content analysis depending on
the purpose of the research the analyse unit was determined as word and theme. According to the results obtained
from the findings of the research it is revealed that sharing, which is one of the positive social behaviours is often
reflected within the content of Human Rights, Citizenship and Democracy Lesson and curriculum.
Keywords: Elementary school, positive social behaviour, teaching material
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Özet
Bireysel ve toplumsal değişimin en temel faktörü haline gelmiş olan bilginin öneminden dolayı bilginin
nerede, nasıl ve ne zaman kullanılacağını bilmek zorunlu hale gelmiştir. Her an güncellenen ve değişen bilginin
yeni nesillere doğru bir biçimde aktarılması ise eğitim sistemlerinin en önemli öğelerinden biri olan öğretmenlerin
sorumluluğundadır. Günümüzde bir öğretmenin gelişen, yenilenen bilgiyi edinebilmesi, seçebilmesi ve yeni
bilgiden faydalanmayı bilmesi önemlidir. Dolayısıyla bilgi ve teknolojideki gelişmeler, öğrenme-öğretme
sürecinde uygulanmakta olan yeni yaklaşımlar ve yöntemler yaşam boyu öğrenme becerilerini öğretmenler için
önemli bir yeterlik alanı olarak ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme becerilerini etkilediği
düşünülen faktörlerden birisi öğrenmeye yönelik inançlarıdır. Bu yüzden öğretmenlerin öğrenmeye yönelik
inanç düzeyleri ve yaşam boyu öğrenmeye yönelik yeterlilik düzeylerinin saptanması önemlidir. Bu çalışmanın
amacı öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin yeterlilikleri ve öğrenmeye yönelik inançlarını arasındaki
ilişkinin tespit edilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda 1- Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine
yönelik algı düzeyleri nasıldır? 2- Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları onların
kişisel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 3- Öğretmenlerin geleneksel ve yapılandırmacı
öğrenme ile yapılandırmacılığın bilişsel, sosyal ve radikal boyutlarına yönelik inanç düzeyleri nasıldır? 4Öğretmenlerin öğrenmeye yönelik inanç düzeyleri onların kişisel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir? 5- Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin yeterlilikleri ile öğrenmeye yönelik inançları
arasında bir ilişki var mıdır? sorularına cevap aranacaktır. Araştırmada, betimsel tarama modellerinden ‘genel
tarama modeli’ kullanılacaktır. Araştırmanın evrenini Siirt merkezinde görevli öğretmenler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Siirt il merkezi Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan ve seçkisiz yolla seçilecek 500 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma
verilerin toplanmasında öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliliklerini belirlemek amacıyla Uzunboylu
ve Hürsen (2011) tarafından geliştirilen “Yaşam boyu öğrenme Yeterliği Ölçeği” ve öğretmenlerin öğrenmeye
yönelik inançlarını belirlemek için Bay ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen “Öğrenmeye Yönelik İnanç
Ölçeği” kullanılacaktır. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler SPSS 21.0 veri analiz programı kullanılarak
çözümlenecek. Elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılarak uygun istatistiksel teknikler
kullanılacaktır. Araştırmanın sonunda elde edilecek bulgulardan hareketle öğretmelerin yaşam boyu öğrenme
yeterlikleri ve öğrenmeye yönelik inançları tespit edilecek, yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve öğrenmeye
yönelik inançları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Öğrenmeye Yönelik İnanç, Öğretmen
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Abstract
Due to the importance of information, having been the basic agent of individual and social change, it has
become compulsory to know where, how and when to use it. Thus, it is the responsibility of teachers, one of
the most important elements of education systems, to accurately transfer the constantly updated and changing
information to the new generations. As a result, it is crucial for a teacher to obtain and select evolving and
revised information and to know how to make use of the new information. So, developments in information
and technology, new approaches and methods applied during the learning-teaching process have brought about
lifelong learning skills as a significant proficiency field. One of the factors believed to affect lifelong skills of
teachers is their beliefs towards learning. For this reason, it is essential to determine belief level of teachers towards
learning and their efficacy level towards lifelong learning. The aim of this study is to explore the relationship
between teachers’ efficacy towards lifelong learning and their beliefs towards learning. In line with this general
purpose, answers to the following questions will be sought: 1-What is the perception level of teachers towards
their own lifelong learning skills? 2-In terms of personality traits, is there any significant difference in teachers’
efficacy towards lifelong learning? 3-What is the belief level of teachers in terms of traditional or constructivist
learning, and cognitive, social and radical dimensions of constructivism? 4-Does the belief level of teachers
towards learning significantly differ in terms of their personality traits? 5-I there any relation between teachers’
efficacy towards lifelong learning and their beliefs towards learning? A “general survey model” model, one of the
descriptive survey models” will be used in the research. The universe for the research consists of teachers working
in the city center of Siirt. 500 teachers who work at the public schools affiliated with the Ministry of Education
in the city center of Siirt in the fall term of 2017-2018 academic year and will be randomly selected constitute
the study group. As for the data collection, to determine the teachers’ efficacy towards lifelong learning “Lifelong
Learning Efficacy Scale” developed by Uzunboylu and Hursen (2011) and to investigate teachers’ beliefs towards
learning “Beliefs Towards Learning Scale” developed by Bay and et al. (2012) will be used. The data obtained at
the end of the research will analyzed via SPSS 21.0. Considering whether the data distribution is normal or not,
appropriate statistical techniques will be applied. In the light of the findings, teachers’ efficacy towards lifelong
learning and their beliefs towards learning, and the relationship between teachers’ efficacy towards lifelong
learning and their beliefs towards learning will be explored.
Keywords: Lifelong learning, belief towards learning, teacher
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) 2013 ve 2017 öğretim
programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu
durum çalışması desenine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde nitel veri
toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde kullanılan öğretim
programlarına T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nı n resmi internet sitesinden
ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenen kriterlere göre
betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiştir. Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi (5,6,7 ve 8
Sınıflar) 2013 ve 2017 öğretim programları belirlenen ölçütlere göre incelenmiş ve daha sonra karşılaştırılmıştır.
Araştırma kapsamında ilgili öğretim programlarının karşılaştırılmasında kullanılan ölçütler; vizyon ve amaçlar,
organizasyon yapısı, beceriler, değerler, kazanımlar ve ders saatleri olarak belirlenmiştir. 2017 Beden Eğitimi
ve Spor dersi programında, 2013 öğrenme alanındaki toplam kazanım sayısı 5. ve 6. sınıfta bir artmış, 7. sınıfta
bir azalmış ve 8. sınıfta ise iki artmış. “Hareket Yetkinliği “ öğrenme alanında toplam kazanım sayısı 5. sınıfta 3
artmış, diğer sınıflarda sayısı 6. ve 7. sınıfta bir artmış, 8. sınıfta 3 ise artmıştır. “Hareket becerileri alt öğrenme
alanında kazanım sayısı 5. sınıfta sabit kalmış diğer sınıflarda sayısı 6., 7. ve 8. sınıfta bir artmış. “Hareket
kavramları ve ilkeleri alt öğrenme alanında kazanım sayısı 5. sınıfta bir azalmış, diğer sınıflarda sayısı 6. sınıfta
sabit,7. Sınıfta bir azalmış ve 8. sınıfta bir artmış. “Hareket stratejileri ve taktikler “ alt öğrenme alanında kazanım
sayısı 5. sınıfta bir artmış, diğer sınıflarda sayısı 6., 7., ve 8. sınıfta sabit kalmış. “Aktif Sağlıklı Yaşam“ öğrenme
alanında kazanım sayısı 5.,6.,7. ve 8. sınıfta sabit kalmış, “Düzenli fiziksel aktivite “ alt öğrenme alanında kazanım
sayısı 5.,6.,7. ve 8. sınıfta sabit kalmış. “Fiziksel etkinlik kavramları ilgili hayat becerileri “ alt öğrenme alanında
kazanım sayısı 5. sınıfta bir artmış, diğer sınıflarda sayısı 6. sınıfta 1 artmış, 7.sınıfta 1 azalmış, ve 8. sınıfta sabit
kalmış, “Kültürel birikimlerimiz “ alt öğrenme alanında kazanım sayısı öğrenme alanında kazanım sayısı 5.,6.,7.
ve 8. sınıfta sabit kalmış. Ancak 2017 ve 2013 Beden Eğitimi ve Spor dersi programında dikkat edilmesi gereken
2017 programında “Hareket Yetkinliği” alt öğrenme alanında ait kazanım sayısının çok artış olmasına rağmen,
2017 ve 2013 programında Aktif Sağlıklı Yaşam“ öğrenme alanında kazanım çok değişiklik yapılmamıştır.
Anahtar kelimeler: Ortaokul beden eğitimi ve spor dersi, öğretim programı, nitel araştırma, bütüncül çoklu
durum çalışması.
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Abstract
The aim of this study is to examine the educational programs of the Secondary School Physical Education
and Sports Course (5th, 6th, 7th and 8th Grades) 2013 and 2017 comparatively. The research was carried out
in accordance with the pattern of all-encompassing case studies from qualitative research designs. Within the
scope of the research, the measures, vision and objectives, organization structure, skills, values, achievements
and course hours used in the comparison of the related education programs are determined. In the 2017 Physical
Education and Sports course program, the total number of achievements in the 2013 learning field increased to
5th and 6th grade, to 7th grade and to 8th grade. The total number of acquisitions in the “Movement Competence”
learning field increased by 3 in 5th grade, while in the other classes the number increased in 6th and 7th grade
and increased to 8th grade. “The number of achievements in the area of learning skills in sub-learning is 6th in
other classes that have remained stable in the 5th grade. And an increase in the 8th grade. “Movement concepts
and principles of achievement in the field of sub-learning 5. The number in the other classes is fixed to 6th grade,
7. There is a decrease in the class and an increase in the 8th grade. “Movement strategies and tactics” increased
the number of achievements in sub-learning in grade 5, while in other grades the number remained constant
in grade 6, 7, and 8. Number of achievements in the field of “Active Healthy Living” learning 5th, 6th, 7th. And
“fixed physical activity” in the 8th grade, the number of achievements in the sub-learning field is 5, 6, 7. And
it remained stable in grade 8. The number of achievements in the field of “physical activity concepts related life
skills” sub-learning increased in the 5th grade, the number in the other classes increased by 6th grade, 7th grade
decreased by 1, and remained constant in the 8th grade, “Cultural accumulation” Number of achievements in
the field of learning 5, 6, 7. And it remained stable in grade 8.However, in the 2017 and 2013 Physical Education
and Sports course program, there is not much change in the “Active Healthy Living” learning area in the 2017
and 2013 programs, despite the significant increase in the number of gains in the “Learning Competency” sublearning field in the 2017 program.
Keywords: Secondary physical education and sports lesson, curriculum, qualitative research, holistic
multiple case study.
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Özet
Eğitim bireylerin sahip oldukları olumlu özellikleri geliştirmeye, olumsuz özellikleri ise, olumlu
yönde değiştirmeye yönlendirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu geliştirme ve değiştirme sürecinde eğitim ile
gerçekleştirilecek olan doğru yönlendirme gelecekte olumlu özelliklere sahip etkili bir topluma sahip olmada
önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle söz konusu eğitim sürecinin önemli bir parçası olan öğretmenlerin de
olumlu özelliklere sahip olmaları ve geleceğin yetişkinlerine doğru model olma sorumluluğunu etkili bir biçimde
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunun için öğretmenlerin, öğretmeni “nitelikli öğretmen” yapan özellikleri
öğretmen yetiştirme programlarında eğitimlerine devam ettikleri süre içerisinde fark etmeleri ve bu özellikleri
geliştirmeleri gerekmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmada öğretmen adaylarının “nitelikli öğretmen”
kavramına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu genel amaç doğrultusunda şu
sorulara yanıt aranacaktır:
1. Öğretmen adaylarının nitelikli öğretmende bulunması gereken özelliklere ilişkin görüşleri nelerdir?
2. Öğretmen adaylarının nitelikli öğretmende bulunmaması gereken özelliklere ilişkin görüşleri nelerdir?
Bu araştırma nitel araştırma modellerinden olgubilim araştırma modeline göre desenlenmiştir. Olgubilim
deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara
odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada da öğretmen adaylarının “nitelikli öğretmen”
kavramına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminden
yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda farklı branşlarda öğrenim gören öğretmen adayları yer almıştır.
Araştırmada öğretmen adaylarının “nitelikli öğretmen” kavramına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla
doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri sınıf ortamında öğretmen adayları ile birlikte
hazırlanan zihin haritalarının analizi ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel
analiz tekniğinden yararlanılmıştır.
Araştırmada öğretmen adaylarının “nitelikli öğretmen” kavramına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla
öğretmen adaylarının hazırladıkları zihin haritalarının analizi sonucunda öğretmen adaylarının “nitelikli
öğretmen”lerde bulunması ve bulunmaması gereken özelliklere ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmaya
katılan çoğu öğretmen adayının görüşleri incelendiğinde “nitelikli öğretmen”lerde özgüven sahibi olma, alana
hakim olma, demokratik olma, sabırlı olma, yenilikçi olma gibi özelliklerin ön plana çıktığı görülmüştür. Bununla
birlikte öğretmen adaylarının “nitelikli öğretmen”lerin kuralcı olma, şiddete başvurma, öğrenciyi etiketleme gibi
özelliklere sahip olmaması gerektiği görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının “nitelikli öğretmen”de bulunması ve bulunmaması gereken özelliklerle ilgili
belirttikleri görüşleri kişisel özellikler, mesleki özellikler ve alana özgü özellikler olarak sınıflandırılmıştır.
Eğitim alanında öğretmen nitelikleri ile ilgili yapılmış pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırma da
daha önce yapılmış araştırmalarla benzer ve farklı yönlere sahiptir.
Araştırmada öğretmen adaylarının “nitelikli öğretmen” kavramına ilişkin görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğretmen adaylarının “nitelikli öğretmen”
kavramına yükledikleri anlamları daha derinlemesine inceleyen farklı araştırmaların yapılması faydalı olabilir.
Ayrıca “nitelikli öğretmen” kavramına ilişkin öğretmenlerin ve eğitim alanında çalışan akademisyenlerin de
görüşleri belirlenebilir. Bu tür araştırmalarla “nitelikli öğretmen”lerde bulunması ve bulunmaması gereken
özellikleri belirlemeye yönelik yapılan araştırmaların sonuçlarından öğretmen eğitiminde yararlanılabilir.
Anahtar sözcükler: Öğretmen, öğretmen adayı, nitelikli öğretmenin özellikleri
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The Opinions of Pre-service Teachers about the Concept of
“Highly Qualified Teacher”
Zeynep Akın-Demircan1, Sinan Fevzi Demircan2
1Research Assistant, Eskisehir Osmangazi University, zeynep26@gmail.com
2Teacher, Ministry of Education, sinanfevzidemircan@msn.com

Abstract
Education is a process aiming to improve positive qualities that the individual possesses, as well as to change
negative qualities in the positive direction. The correct orientation that will be obtained through education
within this improvement and change process has a significant effect on the formation of an effective community
with positive qualities. Thereby, teachers, who are a significant part of the mentioned education process, should
possess positive qualities and should fulfill the responsibility of being the right role model for the adults of the
future. For this, teachers should recognize the qualities that makes a teacher “highly qualified teacher” during
their education in teacher training programs and improve these qualities. From this point of view, it is aimed to
determine the opinions of pre-service teachers about “highly qualified teacher” concept. In accordance with this
purpose, the following questions were addressed in the research:
1.

What is the opinion of pre-service teachers about the qualities that a highly qualified teacher should
possesses?
2. What is the opinion of pre-service teachers about the qualities that a highly qualified teacher should
avoid?
This research was designed according to phenomenology, which is a qualitative research method.
Phenomenologic method focuses on the facts that we are aware but we lack a deep and detailed understanding
(Yıldırım and Şimşek, 2005). This research aims to examine the opinions of pre-service teachers about the concept
of “highly qualified teacher”.
Maximum variation sampling method was employed to determine the sample of the research. Pre-service
teachers from different disciplines have formed the workgroup of the study.
Document analysis technique was used to determine the opinions of pre-service teachers about the concept
of “highly qualified teacher”. Research data were collected through the analysis of the mind maps prepared
together with pre-service teachers. Descriptive analysis technique was used for the analysis of the obtained data.
In the research, the opinions of pre-service teachers about the qualities that a “highly qualified teacher”
should possess and should avoid were determined through the analysis of the mind maps that they have prepared.
The review of pre-service teachers’ opinions revealed that the qualities such as having self-confidence, having a
good field knowledge, being democratic, being patient, and being innovative were underlined. At the same time,
it was found that pre-service teachers think that a “highly qualified teacher” should avoid the qualities such as
being prescriptive, use of violence and labeling students.
The opinions of pre-service teachers about the qualities that a “highly qualified teacher” should possesses
and avoid were classified as personal qualities, professional qualities and disciplinary qualities.
In the field of education, there are numerous studies featuring teacher’s qualities. This research has similar
and different aspects from previous researches.
In the research, it was attempted to determine the opinions of pre-service teachers about the concept of
“highly qualified teacher”. Regarding the results of the study, further researches that deeply examine the meanings
of “highly qualified teacher” from pre-service teachers’ point of view may be useful. In addition, the opinions of
the teachers and the academicians, who work in the field of education, about “highly qualified teacher” should be
determined. The results of these kind of researches aiming to identify the qualities that “highly qualified teachers”
should possess and avoid should be employed in teacher training.
Key words: Teacher, pre-service teacher, qualities of “highly qualified teacher”
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ID: 491
Okul Öncesi Eğitim Programı, İlköğretim Programının, Dili (Türkçeyi) Doğru Ve Etkili
Kullanma Becerilerini Desteklemesinin İncelenmesi
Naciye Saltıkalp Kaya1
1Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, naciyesaltikalp35@hotmail.com

Özet
Araştırmada okul öncesi eğitim programı, ilköğretim programının, 1.sınıf Türkçe dersinin gerektirdiği dili
(Türkçeyi) doğru ve etkili kullanma becerilerini desteklemesinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma Gaziantep İli’nin Nurdağı İlçesindeki Aslanlı, Nurten Öztürk, İncirli, 75. Yıl ve Doktor Salman
Gülsoy İlköğretim okullarında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemine her okuldan 20’şer olmak üzere,
okul öncesi eğitimi alan 100 adet 1. sınıf öğrencisi dâhil edilmiştir. Araştırmada öğrenciler hakkında bilgileri
elde etmek amacıyla TC Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
dil becerilerine yönelik “Kazanım Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırma için geliştirilen tutum
ölçeğinin uygulanması sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamına taşınmış ve SPSS 11. 5 istatistik paket
programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitim programı, ilköğretim
programının, Dili (Türkçeyi) doğru ve etkili kullanma becerilerini desteklemesi cinsiyet ve sosyo-ekonomik
duruma göre değişkenliğin tespit edilmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır.
Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim programı, ilköğretim programını, Dili (Türkçeyi) doğru ve etkili
kullanma becerilerini desteklemede cinsiyete göre, alt sosyo-ekonomik durumlara göre anlamlı bir farklılığın
olmadığı; ancak üst ve alt sosyo-ekonomik durumlara göre farklılığın olduğu belirlenmiştir. Yapılan ankete göre
okul öncesi eğitim programının dili (Türkçeyi) doğru ve etkili kullanma becerilerini desteklediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Programı, İlköğretim Programı, Dili (Türkçeyi) Doğru ve Etkili
Kullanma
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Investigation of Whether Pre-School Education Programme Supports Elementary
School Programme In Terms Of (Turkish) Language Processıng Skills
Naciye Saltıkalp Kaya1
1Phd Student,, Yıldız Teknik University, naciyesaltikalp35@hotmail.com

Abstract
In this study, we aimed to investigate whether Preschool Education Programme supports the Elementary
School Education Programme in terms of (Turkish) language processing skills accurately and efficiently. The
study was conducted in the Elementary Schools Aslanlı, Nurten Öztürk, İncirli, 75th Year, and Dr. Salman Gülsoy,
located in the Nurdağı District of the Gaziantep Province. A total of 100 first year students, 20 from each school,
receiving preschool education, were included into the study.In the study, in order to obtain the necessary data
regarding the students included, ‘Acquisition Assessment Form’, prepared to that end by the General Directorate
of Preschool Education, Minstry of National Education, was used. As a result of applying the attitude scale
developed for the research, the obtained data were transferred to the computer environment and analyzed with
the help of SPSS 11.5 statistical package program. Correlation analysis was conducted to determine the variance
of pre-primary education program, primary education program, language(Turkish) support of students who
participated in the research according to sex and socio-economic situation.
As a result of the study, no significant difference was determined for Preschool Education Programme to
support Elementary School Programme in using (Turkish) language accurately and efficiently in terms of gender
and lower socio-economic situations, whereas the difference was observed to be significant between lower and
upper socioeconomic situations.According to the survey carried out, it was determined that Preschool Education
Programme supported (Turkish) language processing skills accurately and efficently.
Keywords: Preschool Education Programme,Elementry School Programme, In use (Turkish) language
accurately and efficiently
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ID: 492
Yenilenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Programının Öğretmen Görüşlerine
Göre Değerlendirilmesi
Süleyman Alpaslan Sulak1
1Yard. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, suleymansulak@gmail.com

Özet
Özet metin (iki yana yaslı), bir buçuk satır aralığı, Time New Roman, 11 punto, paragraf girintisi 1,25 cm
ve paragraflar arası boşluklar önce 12 nk sonra 12 nk biçimsel düzeninde olmalıdır. Bildiri özetiniz problem
durumu, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve önerileri içermelidir. Bildiri özetleri 300 kelime ile 500 kelime
aralığında olmalıdır. Özet sonunda 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır. Özet metin (iki yana yaslı), bir buçuk satır
aralığı, Time New Roman, 11 punto, paragraf girintisi 1,25 cm ve paragraflar arası boşluklar önce 12 nk sonra 12
nk biçimsel düzeninde olmalıdır. Bildiri özetiniz problem durumu, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve önerileri
içermelidir. Bildiri özetleri 300 kelime ile 500 kelime aralığında olmalıdır. Özet sonunda 3-5 anahtar kelime
yazılmalıdır.
Bu çalışmada 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren yenilenen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” incelenmiştir. Öğretim programları; bireyi
topluma, toplumu da bireye feda etmeyen, kişi hak ve hürriyetine saygılı, uzlaşmacı bireyler yetiştirmek üzere
temellendirilmiştir. Öğretim programında temel beceriler olarak Dijital vatandaşlık, bilgi ve iletişim teknolojileri,
işbirlikli çalışma, yenilikçi tasarım, bilgi-işlemsel düşünme, yenilikçi iletişim, esnek ve güçlendirilmiş öğrenme
ortamı belirlenmiştir. Yeterlilikler çerçevesi olarak ise ana dilde iletişim, yabancı dilde iletişim, matematiksel
yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla
ilgili yeterlilik, inisiyatif alma girişimcilik algısı ve kültürel farkındalık ve ifade belirlenmiştir. Ayrıca öğretim
programında değerler eğitimi olarak öğrencinin dürüst olması, saygılı davranması, vatansever olması,
duyarlı olması, paylaşımcı olması ve yardımsever olması beklenmektedir. Yeni öğretim programında ölçme
ve değerlendirme boyutunda sürekli geri bildirimin sağlanmasına yönelik bir ölçme değerlendirme anlayışı
benimsenmiştir. Öğrencinin gelişiminin incelenmesi ve buna bağlı olarak yönlendirilmesi programda dikkate
alınan ilkeler arasındadır. Süreç odaklı bir değerlendirme yaklaşımı dikkate alınmaktadır. Dersin temel bileşenleri
üç aşamada ele alınmıştır. Bunlar Bilgi işlemsel düşünme, bilgisayar bilimi ve bilgi ve iletişim teknolojileridir.
Öğretim programı 5. ve 6. sınıflarda bilişim teknolojileri, etik ve güvenlik, iletişim, araştırma ve işbirliği, ürün
oluşturma, problem çözme ve programlama olmak üzere 5 üniteden oluşmaktadır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi
gibi, nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
şekilde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği bir araştırma olarak tanımlanmaktadır. “Görüşme
Tekniği”, nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri toplama aracı olarak değerlendirilebilir. Araştırmalarda
“Görüşme Tekniği”nin tercih edilmesinin temel sebebi ise; bu toplama tekniğinin, nitel verilere ulaşılmasını
kolaylaştıracak bir “Görüşme Formu” hazırlanmasında ve görüşmeyi gerçekleştirme sürecinde kolaylık
sağlamasıdır. Bu temelde “Görüşme Tekniği”; esneklik sağlaması, yanıt oranlarının çokluğu, ortam üzerinde
kontrol sağlama imkânı vermesi, soru sırasının takip edilebilmesi, anlık tepkileri takip edebilme, veri kaynağının
teyit edilebilmesi, tamlık ve derinlemesine bilgi sağlama gibi imkânlar sağlamaktadır.
Araştırmada 2016-2017 eğitim öğretim yılında Konya ili merkez ilçeleri (Meram, Selçuklu ve Karatay)’nde
5. ve 6. sınıflarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini yürüten öğretmenlerin görüşleri dikkate alınacaktır.
Araştırma bulguları örneklemdeki öğretmenlerin tamamına henüz ulaşılamadığı için tamamlanmamıştır.
Sonuçların Ekim ayının ilk haftasında tamamlanması ve kongrede sunulması planlanmaktadır.
Sonuçlar Ekim ayının ilk haftasında elde edilecektir.
Anahtar kelimeler: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Program Değerlendirme, Öğretmen Görüşleri
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Evaluation of Renewed Information Technologies and Software Lesson Program
According to Teachers Opinions
Süleyman Alpaslan Sulak1
1Assist.Prof. Dr., Necmettin Erbakan University, suleymansulak@gmail.com

Abstract
In this study, “Evaluation of Renewed Information Technologies and Software Lesson Program According to
Teachers Opinions” which has been renewed since 2017-2018 academic year is investigated. Teaching programs
are grounded to not sacrificing individuals to the society and society to individuals, respecting individual rights
and freedoms, and cultivating compromising individuals. Digital citizenship, information and communication
technologies, collaborative work, innovative design, computational thinking, innovative communication, flexible
and empowered learning environment have been defined as basic skills in the curriculum. As qualification
frameworks are defined core competencies in communication, foreign language communication, mathematical
competence and science / technology, digital competence, learning to learn, social and citizenship competence,
entrepreneurship perception and cultural awareness and expression. In addition to this, it is expected that the
students should be honest, respectful, patriotic, sensitive, sharing and helpful in the curriculum. In the new
curriculum, a measurement assessment approach has been adopted in order to provide continuous feedback on
the dimension of measurement and evaluation. Examination of the development of the learners and accordingly
directed is among the principles considered in the program. A process-oriented evaluation approach is considered.
The basic components of the course are discussed in three stages. These are information processing thinking,
computer science and information and communication technologies. The curriculum consists of 5 units in 5th
and 6th grades as information technologies, ethics and security, communication, research and cooperation,
product formation, problem solving and programming.
Qualitative research method was used in the research. Qualitative research is defined as research using
qualitative data collection methods such as observation, interview and document analysis. “Interview technique”
can be considered as the most frequently used data collection tool in qualitative research. “Interview Technique”;
provides flexibility, availability of responses, availability of control over the environment, ability to follow the
sequence of questions, follow instant responses, verify data sources, and complete and in-depth information.
In the research, the opinions of the teachers who carried out the courses of Informatics Technologies and
Software in the 5th and 6th grades in Konya province center districts(Meram, Selçuklu and Karatay) in 20162017 academic year will be taken into consideration. The research findings are not completed because all of the
teachers in the sample have not been reached yet. The results are planned to be completed in the first week of
October and presented at the congress.
The results will be obtained in the first week of October.
Keywords: Information technologies and software, program evalution, teachers opinion
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ID: 493
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarını
Etkileyen Etmenler
Zeynep Akın-Demircan1
1Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, zeynep26@gmail.com

Özet
İçinde bulunulan çağda teknoloji toplum hayatının her boyutunda olduğu gibi eğitimde de önemli bir unsur
haline gelmiştir. Eğitim sistemine dahil olan bireylerin teknolojiyi yakından takip etmeleri ve kullanmaları,
teknolojinin toplumların ihtiyaç duyduğu insan profili konusunda belirleyici rol oynaması eğitim sisteminin
teknolojiden büyük ölçüde etkilenmesine neden olmakta ve teknolojinin eğitim-öğretim işlerinde kullanımını
gerekli kılmaktadır. Bu durum öğretmenlerin teknolojiden eğitimle ilgili konularda etkin biçimde kullanmalarını
gerektirmektedir. Ancak öncelikle öğretmenlerin kendilerini teknolojiyi kullanmaya hazır hissetmeleri ve eğitimde
teknolojiden yararlanmaya istekli olmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme programlarında
öğretmen adaylarına eğitimde teknoloji kullanımı konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırılmasının, aynı
zamanda eğitimde teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanmasının önemli olduğu
görülmektedir. Bu noktadan hareketle öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını
etkileyen etmenlerin belirlenmesinin ve bu etmenlerin öğretmen adaylarının tutumlarını olumlu yönde
etkileyecek biçimde düzenlenmesinin önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını etkileyen
etmenleri belirlemektir. Araştırmada bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranacaktır:
1.

Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ile yenilikçilik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2. Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ile teknopedagojik eğitime
yönelik yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu araştırma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. İlişkisel tarama modelinde, iki ve daha çok
değişken arasında birlikte değişimin varlığı ve/veya derecesini belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmada da
öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ile yenilikçilik düzeyleri ve teknopedagojik
eğitime yönelik yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma evrenini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örnekleme
yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın örnekleminde farklı branşlarda öğrenim gören 250 öğretmen adayı
yer almıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında “Teknoloji Tutum Ölçeği”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve “Teknopedagojik
Eğitime Yönelik Yeterlikler Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde değişkenler arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelasyon katsayısına bakılmıştır.
Bu araştırmada öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını etkileyen
etmenleri belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen
adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri ve teknopedagojik
eğitime yönelik yeterlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada elde edilen bulgular öğretmen adaylarının eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda olumlu
tutuma sahip olabilmeleri için bireysel yenilikçilik düzeylerinin ve teknopedagojik eğitime yönelik yeterliklerinin
önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını etkileyen çeşitli araştırmalar
bulunmaktadır. Bu araştırmanın öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını
etkileyen farklı değişkenleri belirlemek açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Bu araştırma öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını etkileyen etmenleri
incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına
yönelik tutumlarını etkilediği düşünülen bireysel yenilikçilik düzeyleri ve teknopedagojik eğitime yönelik
yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmen
adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını etkileyen farklı değişkenleri ve bu değişkenlerin
öğretmen yetiştirme programlarını iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğini belirlemeye yönelik araştırmalar
yapılabilir. Böylece öğretmen yetiştirme programlarında çağa ayak uydurabilen öğretmenlerin yetiştirilmesine
katkı sağlanabilir.
Anahtar sözcükler: Teknoloji kullanımı, bireysel yenilikçilik, teknopedagojik eğitim
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The Factors that Affect Pre-service Teachers’ Attitude towards the Use of
Technology in Education
Zeynep Akın-Demircan1
1Research Asist., Eskişehir Osmangazi University, zeynep26@gmail.com

Abstract
In the current age, technology became an important factor in education, as well as in other dimensions
of community life. Individuals, who are a part of the education system, follow and use the technology, and
technology plays a significant role on the human profile that is needed by the community; which causes the
education system to be highly affected by the technology and mandates the use of technology on educationtraining. This fact requires the teachers to use the technology effectively on the issues related to education. But
first of all, teachers should feel themselves ready to use the technology and they should be willing to employ in in
education. Thereby, giving sufficient knowledge and skills to pre-service teachers about the use of technology and
ensuring that they acquired a positive attitude towards the use of technology in education during their teacher
education programs is considered to be important. From this point forth, it is believed that determining the
factors that affect pre-service teachers’ attitudes towards the use of technology in education and arranging these
factors in a way that they will positively affects their attitude will make a significant contribution.
The purpose of is this research determining the factors that affect pre-service teachers’ attitudes towards the
use of technology in education. In accordance with this purpose, the following questions were addressed in the
research:
1.

Is there a significant relation between pre-service teachers’ attitudes towards the use of technology in
education and their innovation level?
2. Is there a significant relation between pre-service teachers’ attitudes towards the use of technology in
education and their proficiency level on techno-pedagogic education?
This research is designed according to relational screening model, where the presence and/or the degree
of simultaneous variation is investigated. This research aims to examine the relationship between pre-service
teachers’ attitudes towards the use of technology in education, and their innovation level and their proficiency
level on techno-pedagogic education.
The universe of the research is the pre-service teachers who are studying at the Education Faculty of
Eskişehir Osmangazi University. Maximum variation sampling method was employed to determine the sample
of the research, which consists of 250 pre-service teachers from different disciplines.
Research data were collected using “Technologic Attitude Scale”, “Individual Innovation Inventory”
and “Proficiency on Techno-Pedagogic Education Scale”. While analyzing the data Pearson Product Moment
Correlation Coefficient was used to determine the relationship between variables.
This research aims to determine the factors that affect pre-service teachers’ attitudes towards the use of
technology in education. As a result of the analysis of the data collected for this purpose, it was found that there
is a statistically significant relationship between pre-service teachers’ attitudes towards the use of technology in
education, and their innovation level and their proficiency level on techno-pedagogic education.
The findings of the research revealed that pre-service teachers’ individual innovation level and proficiency
level on techno-pedagogic education are significant in terms of having positive attitude towards the use of
technology in education.
There are various researches featuring the factors affecting pre-service teachers’ attitude towards the use
of technology in education. It is believed that this research will make contributions for determining various
variables that affect pre-service teachers’ attitude towards the use of technology in education.
This research was conducted for examining the factors that affect pre-service teachers’ attitudes towards the
use of technology in education. In the research, the relationships of their innovation level and their proficiency
level on techno-pedagogic education, which were considered to be effective on their attitudes towards the use
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of technology in education, were examined. Regarding the results of the study, further researches that examine
different variables affecting pre-service teachers’ attitudes towards the use of technology in education and how
to use these variables on improving teacher training programs should be conducted. Thereby, a contribution to
teacher education programs for the training of the teachers who can adapt to the age will be achieved.
Key words: Use of technology, individual innovation, techno-pedagogic education
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Türkiye’de Öğretmenlerin Okulöncesi Öğrencilerine İngilizce Öğretiminde
Karşılaştıkları Sorunlar
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Özet
Bu çalışma Türkiye’de öğretmenlerin küçük yaş grubu İngilizce öğrenenlere İngilizce öğretimi sırasında
yaşadıkları sorunlar araştırılmıştır. İngilizce öğrenmek her geçen gün daha da önemli hale geldiği için Türkiye
Cumhuriyeti dahil pek çok devlet, ihtiyaçları karşılayabilmek için ikinci dil öğrenimi politikalarının üzerinde
durmaya başlamıştır. Dil öğretimi başlı başına zor bir konudur. Dil öğretimi konusunda Türkiye’de bir çok yöntem
denenmiş olmasına rağmen yabancı dil öğrenmede hala sorunlarla karşılaşılmaktadır. Okullarda verilen İngilizce
eğitimin geç yaşta başlamasından dolayı sorunların ortaya çıktığını düşünen yetkililer yabancı dil eğitimine devlet
okullarında ilköğretim ikinci sınıftan itibaren başlanmasına karar vermişlerdir. Bununla birlikte pek çok okul
öncesi kurumda öğrencilerine yabancı dil dersleri koyarak dil öğretimine okul öncesi dönemde başlamaktadırlar.
Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretilirken karşılaşılan sorunlar üzerinde durularak bu sorunların çözümlerine
dair öneriler bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu sayede yabancı dil eğitiminde karşılaşılan sorunların
eğitim hayatının en başında çözümlenmesine imkan sağlayacağı ve dil öğretim sürecinin daha emin adımlarla
devam edeceği düşünülmektedir. Araştırmalara baktığımızda, küçük yaş grubuna yabancı dil öğretimindeki bu
zorlukların ve problemlerin pek çok kaynağı olduğu görülüyor. Makalenin yazarları bu sorunları derinlemesine
inceleyebilmek maksadıyla küçük yaş grubu İngilizce öğretmenleriyle nitel bir araştırma yürütmüşlerdir. Nitel
araştırma yöntemini kullanırken okul öncesi gruplarda İngilizce öğreten öğretmenlerle görüşme yaparak
verileri toplamışlardır. Araştırmacılar görüşme yapmadan önce hazırladıkları görüşme formundaki soruları
katılımcılara yöneltmişler ve elde ettikleri cevapları öğretmenden kaynaklanan sorunlar, öğrenciden kaynaklanan
sorunlar ve çevreden kaynaklanan sorunlar olarak üç başlık altında toplamış ve analizlerini yaparak çalışmada
kullanılmışlardır. Öğretmenler sınıf yönetiminde, dikkat çekmede, gelişimsel özelliklerine göre ve psikolojilerini
anlayıp ona göre davranmada, hedef dil ve ana dil kullanım oranlarını belirlemede zorluklar yaşadıklarından
bahsetmişlerdir. Öğrenciden kaynaklanan sorunlar için sınıf içinde olan öğrencilerin yaş farklarının olması ve
tahmin edilenden daha fazla alıcı oldukları için öğretmenin yaşadığı zorluğu fark edip ona göre hareketlerini
belirledikleri için öğretmenlere sorun yaşattıkları konusu üzerinde durmuşlardır. Çevreden kaynaklanan sorunlar
için aile, okul yönetimi, öğrenim yapılan ortamın fiziksel özellikleri gibi konulardan kaynaklandıkları ifade
edilmektedir. Tartışma ve sonuç olarak öğretmenlerin okul öncesi dönemdeki çocuklara yabancı dil öğretiminde
yaşadıkları sorunların üç temel kaynağı olarak
1. Öğretmen yeterliği ve inançlarından kaynaklanan sorunlar
2. Öğrencinin karakteristik ve doğasından kaynaklanan sorunlar
3. Çevreden kaynaklanan sorunlar gösterilmiştir.
Öneri olarak öğretmenlerin çocuklara yabancı dil öğretimi alanında yeterlik kazanabilecekleri çalışmaların
yapılması, çocuk psikolojisinden anlayabilecek şekilde eğitimler almaları, küçük yaş grubu öğrencilerin yetişkin
eğitiminden farklı olarak yardıma ihtiyaç duydukları bilincinin öğretmenlere kazandırılması, öğrencilerin
dikkatini çekebilecek yöntemleri kullanmaları ve ekstra materyallerle derslere girmeleri, öğretmenlerin çocuklara
karşı sabırlı davranmaları gerektiği gibi öneriler sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Okulöncesi İngilizce, öğretmen sorunları
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Difficulties of Teachers in English Teaching to Pre-School Learners in Turkey
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2Assisstant Proffesor., Necmettin Erbakan University, sulak@konya.edu.tr

Abstract
This study investigates the problems faced by teachers in Turkey during the teaching of English to young
learners of English. As learning English has become more and more important every day, many states, including
the Republic of Turkey, have begun to emphasize bilingual learning policies in order to meet needs. Language
teaching is a difficult subject in itself. Although many methods have been tried in Turkey regarding language
teaching, there are still problems in learning foreign languages. The authorities, who think that problems arise
due to the late start of English education given to the schools, decided to start foreign language education in
public schools from the second year of primary education. In addition to this, many pre-school institutions start
language teaching in the pre-school period by introducing foreign language courses to their students. In this
regard, it is thought that the problems encountered in foreign language education will be able to be resolved at the
beginning of the education life and the language teaching process will continue with more certain steps. When we
look at the research, we see there are many sources of these difficulties and problems in foreign language teaching
for the young age group. The authors of this article have conducted qualitative research with young English
teachers in order to explore these issues in depth. When using the qualitative research method, the interviews
are conducted by interviewing the teachers who teach English in pre-school groups. The researchers guided the
participants to the questions on the interview form they had prepared before the interview, and they used it in
the study by collecting and analyzing them under three headings: problems arising from teachers, problems
arising from the students and problems arising from the surroundings. Teachers talked about having difficulty
in classroom management, attracting attention, developmental characteristics, understanding and acting to
their psychology, determining target language and mother tongue usage rates. For the problems arising from the
students, we see that the age differences and children are more receptive than predictions. So, teachers should be
careful on their behaviors. It is stated that problems arising from the environment are caused by such factors as
family, school management, physical characteristics of the learning environment. Discussions and conclusions
are the three main sources of problems teachers experience in teaching foreign languages to pre-school children;
1. Problems arising from teacher cognition and beliefs
2. Problems arising from the characteristic and nature of the learner
3. Problems arising from environment are shown.
As a suggestion, it is recommended that the teachers should gain competence in the field of foreign language
teaching to children, take trainings that can understand from child psychology, teach the students that they need
help as differently from adult education, use the methods that attract the attention of the students and enter the
lessons with extra materials.
Keywords: pre-school English, teacher problems
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Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adaylarının
Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
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Özet
Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma süreci ile birlikte “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı”
dersi Eğitim Fakültelerinin tüm öğretmenlik programlarında okutulan bir derstir. Öğretmenlerin derslerinde
bir öğretim materyali kullanmaları öğrenenlerin öğrenme - öğretme sürecinde etkin olmalarında ve öğrenilen
bilgilerin kalıcılığının artırılmasında önem taşımaktadır. Bu ders, özellikle öğretmen adaylarına bir öğretim
materyalinin nasıl hazırlanması ve derste nasıl kullanılması gerektiğini uygulamalı olarak gösteren bir ders
olması açısından son derece yararlıdır. Öğretmen eğitimi sürecinde böylesine önemli bir dersin uygulamadaki
etkililiğinin değerlendirilmesi, dersin uygulama sürecinde yaşanan sorunların ve buna dönük çözüm önerilerin
belirlenmesi, dersin uygulamadaki etkililiğinin artırılması açısından önemlidir. Elde edilen araştırma
sonuçlarının, bu dersin daha etkili bir şekilde yürütülmesinde dersi yürüten öğretim elamanlarına ve dersin
öğretim programının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin etkililiğinin öğretmen
adaylarının görüşlerine dayalı olarak belirlenmesidir. Bu genel amaç çerçevesinde şu sorulara yanıt aranmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öğretmen adaylarının bu dersten beklentileri ve bunun karşılanma düzeyine ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmen adaylarının bu dersten edindikleri kazanımlara ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmen adaylarının bu dersin içeriğine ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmen adaylarının derste bir öğretim materyalinin geliştirilmesi sürecine ilişkin görüşleri nelerdir?
Öğretmen adaylarının bu derste öğretim materyali geliştirirken yaşadıkları sorunlar nelerdir?
Öğretmen adaylarının bu derste öğretim materyali geliştirirken yaşadıkları sorunlara dönük çözüm
önerileri nelerdir?
7. Öğretmen adaylarının bu dersin yürütülmesine dönük önerileri nelerdir?
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin etkililiğini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, nitel
araştırma desenlerinden biri olan “olgu bilim” deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını
2016-2017 bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde açılan Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersine alan Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve Resim-İş
Öğretmenliği programlarında okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada Maksimum Çeşitlilik
Örneklemesi yapılmış ve gönüllülük esasına göre toplam 136 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Araştırmanın
verileri, araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan yedi açık-uçlu sorudan oluşan bir anket aracılığıyla
toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır.
Araştırma sonunda elde edilen ilk bulgular, öğretmen adaylarının bu dersten beklentilerinin bir öğretim
materyali geliştirmek olduğu ve bunu uygulamalı olarak öğrendikleridir. Ayrıca öğretmen adayları bu dersin
onlara farklı bakış açıları kazandırdığını, yaratıcılıklarını geliştirdiğini, materyal hazırlamanın temel ilkelerini
uygulamalı olarak öğrendiklerini, materyal hazırlama konusunda kendilerine olan güvenlerinin artığını
belirtmişlerdir. Öğretmen adayları dersin içeriğini yeterli bulmuşlar ancak web tabanlı öğretim materyalleri
hazırlama konusunda daha fazla uygulama örneği görmek istemişlerdir. Öğretim materyali geliştirme süreci ile
ilgili olarak ise; öğretmen adayları materyal hazırlama sürecinde dikkat ettikleri ilkeleri paylaşmışlar, yaşadıkları
en büyük sorunun öğretim materyalinin geliştirirken sınıfların kalabalık olmasından dolayı öğretim elemanının
materyal hazırlama sürecini adım adım izleyememesi ve materyal taslağına ayrıntılı dönüt vermemesi
olduğunu belirtmişlerdir. Son olarak öğretmen adayları dersin yürütülmesine ilişkin; dersin başında daha fazla
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öğretim materyali örneği görmek istediklerini, dersin kuramsal kısmının azaltılmasını ve yerine uygulamanın
artırılmasını, öğretim elemanlarının taslaklara daha ayrıntılı dönüt vermelerini, arasınavın kaldırılmasını ve
değerlendirmenin sadece geliştirilen öğretim materyalleri çerçevesinde yapılmasını önermişlerdir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen adayı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi, program
değerlendirme.
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Abstract
The “Instructional Technology and Material Design” course, together with the restructuring process in the
Education Faculties, is a course taught in all teaching programs of the Education Faculties. The use of a teaching
material in the lessons by the teachers is important for the learners to be active in the learning-teaching process
and to increase the permanence of the learned information. This course is especially useful for teacher candidates
how to prepare an instructional material and how to use it. Assessing the effectiveness of such an important lesson
in the teacher education process, determining the problems experienced during the course and the solutions
proposed for it, is important in terms of increasing the effectiveness of the course in practice. It is thought that the
results of the research will contribute to the instructors and development of the teaching program in conducting
the course more effectively.
The purpose of this research is to determine the effectiveness of the Instructional Technology and Material
Design course based on the opinions of the teacher candidates. The following questions were tried to answer:
1.

What are the opinions of the teacher candidates regarding their degree of expectation and level of
satisfaction?
2. What are the opinions of teacher candidates regarding the achievements from the course?
3. What are the opinions of teacher candidates regarding the content of this course?
4. What are the views of teacher candidates regarding the development process of a teaching material
during the course?
5. What are the problems faced by teacher candidates while developing the teaching material?
6. What are the proposals for a solution to the problems faced by teacher candidates while developing the
teaching material?
7. What are the proposals for teacher candidates for conducting the course?
This study used a phenomenological design. Participants of the research were consisted of the teacher
candidates who took the Instructional Technology and Material Design course at Anadolu University Faculty of
Education in the spring semester of 2016-2017. Maximum Diversity Sampling conducted in the study and data
collected from 136 teacher candidates. The data of the study collected through a questionnaire consisting of seven
open-ended questions. The obtained data analyzed and interpreted using the content analysis technique.
The first findings obtained at the end of the study are that the expectations of the teacher candidates from
the course was to develop an instructional material and learn it practically. In addition, teacher candidates have
pointed out that this course gives them different perspectives, develops their creativity, practically learns the basic
principles of material preparation, and increases their confidence in preparing materials. Teacher candidates
found the course content adequate but wanted to see more application examples in preparing web-based
instructional materials. Regarding the teaching material development process, the teacher candidates shared the
principles they observed in the process of preparing the material and they stated that the biggest problem was
that the lecturers could not follow the material preparation process systematically since the classes were crowded
and did not give detailed feedback to the material sketch. Finally, regarding the conducting the course, teacher
candidates suggested that increasing the examples of teaching material at the beginning of the lesson, reducing
the theoretical part of the lesson and replaced with the practice instead, taking more detailed feedback to the
drafts from the instructors, abolishing the midterm exam and making the evaluation only within the developed
teaching materials.
Keywords: Teacher candidates, Instructional Technology and Material Design course, curriculum.
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Özet
Son yıllarda ülkemizde yaratıcı becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandığı
görülmektedir. Yaratıcı ve çevresindeki olayları zihninde anlamlandıran bireylerin yetiştirilmesinde Fen öğretimi
önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin ön bilgileri ile yeni öğrendikleri arasında kurdukları anlamlı ilişkileri ve
zihinsel canlandırmalarını göstererek yaratıcı becerilerinin gelişmesini destekleyen tekniklerden birisi zihin
haritalamadır. Zihin haritalarında hedef konu merkeze çizilen bir resim ile ifade edilir. Merkezdeki resimden
etrafa dallar yayılır. Öncelikle ana temalar dallandırılır, alt konular da bu dallardan yayılır. Her bir dalda, anahtar
bir kelime veya resim kullanılır. 2013 ve 2017 Fen Bilimleri Öğretim Programlarında öğretmenler tarafından
öğrencilerin ön bilgileri zihinsel yapılandırmalarının anlaşılmasının önemi vurgulanmaktadır. Öğrenciler, bir
program dahilinde Fen öğrenmeye ilkokul 3. ve 4. sınıflardaki Fen Bilimleri dersiyle başlamaktadırlar. Dolayısıyla,
öğrencilerin Fen öğrenmelerini destekleyecek sınıf öğretmenleri, yeni öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma
konusunda belli yeterliklere sahip olmalıdırlar. Bunun için de daha öğretmenlik mesleği için eğitim gördükleri
fakültelerdeki ilgili derslerde öğretmen adaylarının bu yöntem ve teknikleri uygulayarak kullanmayı öğrenmeleri
gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışma, 2016-2017 Öğretim yılı Bahar döneminde Fen ve Teknoloji Öğretimi
ll dersi kapsamında Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileriyle bilgisayar destekli zihin haritalama uygulamaları
yapılarak gerçekleştirilmiştir. Zihin Haritaları konusunun işlendiği hafta üç ders saati öğretmen adaylarının
gruplar halinde A4 kağıtlarına elle zihin haritaları hazırlamışlardır. Bu haritaların, bilgisayarda uygulamanın
yapılacağı hafta sınıfa getirilmesi istenmiştir.
Bu çalışmada, bilgisayara zihin haritaları oluşturmak için Mind Manager Programı kullanılmıştır.
Öncelikle dersin öğretim elemanı tarafından ders dışı bir gün ve saate randevu verilerek beş öğretmen adayına
programda zihin haritaları hazırlamak öğretilmiştir. Ders günü bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarlara bu
beş öğretmen adayı tarafından programın kurulumu yapılmış, gösterip-yaptırma tekniğiyle öğretim elemanı ve
beş öğretmen adayı rehberliğinde öğretmen adaylarıyla zihin haritalama uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra, öğretmen adaylarının önceden elle hazırlamış oldukları zihin haritalarını bilgisayar ortamında yeniden
yapılandırmaları sağlanmıştır. Öğretmen adayları bilgisayarlarını bireysel olarak kullanmışlardır ancak referans
alınan çizimleri ilk aşamada grupça hazırlamışlardır.
Çalışmaya 47 öğretmen adayı katılmış olup bu öğretmen adaylarının hazırladığı 19 zihin haritası
değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirilmeye alınan zihin haritalarının 4 konu etrafında toplandığı
görülmektedir. Bu konuların yedisi “Maddenin Halleri”, beşi “Varlıklar”, dördü “Duyu Organları”, üçü ise “Maddeyi
Niteleyen Özellikler”dir. Çalışmada, öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları zihin haritaları örneklerine yer
verilmiştir. Öğretmen adaylarının farklı Fen Bilimleri konularında da zihin haritaları uygulamaları yapmaları
önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Zihin haritalama, fen eğitimi, sınıf öğretmeni adayı
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Abstract
In recent years, it has been observed to accelerate efforts to train individuals with creative skills in our
country. Science teaching has an important place to train individuals who is creative and can give meaning
to events surrounding him in his mind. One of the techniques that support the development of their creative
skills by showing the meaningful relationships between student’s prior informations and new learnings and their
mental constructions is mind mapping. In mind maps, the target subject is expressed with the picture which is
drew in the center. The branches spread around from the center picture. Firstly the main themes are branched
and the sub-topics are also spread from these branches. In each branch the keyword or image is used. It has been
emphasized that the importance of the understanding of the students mental constructions the prior informations
by teachers in the 2013 and 2017 Science curriculum. Students have been starting to learn science with science
lesson in Elementary School in 3th and 4th grade within a defined curriculum. Hence, the elementary teachers
who support the students’ science learning must have specific proficiency on how to use new teaching methods
and techniques. To achieve this, it has been thinking that pre-service elementary teachers need to learn how to
use by implementing these techniques and methods in the relevant lessons in the faculty which they study for
the teaching profession. This study had been done by making mind mapping applications which computer-based
with 3th grade pre-service elementary teachers in the scope of Science and Technology Teaching course in 20162017 Spring semester. The week that Mind Maps is discussed the pre-service elementary teachers made groups
that prepared mind maps by hand on a A4 paper through 3 lesson hours. The maps had been asked to bring the
class when the week that the computer application will be made.
In this study, Mind Manager software had been used for creating mind maps on the computer. Firstly, to
create mind maps in the software had been taught to the 5 pre-service elementary teachers by the instructor
of the course with given an appointment in the off day and hour. In the course day, the program had been
installed by these trained 5 pre-service elementary teachers on the computers in the Computer classroom. With
the demonstration technique, the mind map applications had been done with the pre-service elementary teachers
by the guidance of the instructor and 5 trained pre-service elementary teachers. Then, it had been provided that
the mind maps that the pre-service elementary teachers prepared by hand before reconstruct on the computer
enviroment. The pre-service elementary teachers used their computers individually, however, they prepared the
reference drawings as a group activity at the first stage.
Forty-seven pre-service elementary teachers have joined the study and 19 mind maps which has been
prepared by the pre-service elementary teachers had evaluated. It has been observed that the mind maps which
being considered gathered around four topics. Seven of these are related to “States of Matter’’, five ‘’Assets’’, four
‘’Sensory Organs’’ and three ‘’Characterize of Matter. The examples of mind maps that prepared by the preservice elementary teachers presented. It can be suggested that the pre-service elementary teachers should have
prepare the mind maps in various Science subjects.
Keywords: Mind mapping, science education, pre-service elementary teacher
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Özet
21. yüzyılda bilim ve teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak sosyal medyayı gerek günlük hayatta
gerekse eğitim amaçlı kullanmak kaçınılmaz bir hale gelmeye başlamıştır. Sosyal medya, Web 2.0’ın ideolojik ve
teknik temellerinin oluşturulmasına temel sağlayan ve yaratıcılığa ve kullanıcıların bütün içeriğe ulaşmalarına
yardımcı olan internet temelli uygulamalar grubu olarak tanımlanmaktadır. Böylece, kullanıcıların başkasının
sayfasında paylaşımda bulunmasına, multimedya içeriklerini paylaşmak için basit mekanizmalar olan bloglar
kurulmasına, kullanıcıların kendileri ile ilgili bilgileri sunabilecekleri kişisel profiller oluşturmasına, diğer
kullanıcıların profillerine ulaşmaya ve diğer sitelere ait farklı ara yüzler ve özellikler sağlayan uygulamaların
kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Sosyal medyanın kullanımı özellikle çocuklar ve gençler arasında oldukça
yaygın hale gelmeye başlamıştır. 1980’lerden itibaren doğan çocuklar “dijital yerli” olarak nitelendirilmekte olup
kendilerini teknolojik bir dünyanın içinde bulduklarından bütün hayatları sosyal medya etrafında şekillenmiştir.
Dijital yerliler için sosyal medya, bilgiye çabuk ulaşma, çevresiyle sanal olarak sosyal etkileşim kurma, vakit
geçirme, eğlenme, kendi düşüncelerini ifade etme, iletişim kurma, bilgi paylaşma, başkaları hakkında bilgi
edinme gibi faktörler açısından oldukça ilgi çekici gelmektedir. Sosyal medyanın çocuklar ve gençler tarafından
günlük hayatta kullanılması rutin hale gelmişken; eğitim ve öğrenme amaçlı kullanılması da kaçınılmaz hale
gelmiştir. Dolayısıyla sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya karşı
ilgilerinin incelenmesi, var olan durumun ortaya konulması ve eğitim uygulamaları açısından önem taşımaktadır.
Sosyal medyaya karşı ilginin ölçülmesi ise geçerliği ve güvenirliği yüksek ölçme aracına olan gereksinimi ortaya
çıkarmaktadır. Bu çalışma bir ölçek uyarlama çalışması olup, çalışmada Gerlich, Browning ve Westermann
(2010) tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılan “Sosyal Medya İlgi Ölçeği”nin Türkçe’ye
uyarlanması ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Ana dili İngilizce olan ölçek
ana dili Türkçe olan katılımcılar tarafından kullanılması amacıyla İngilizce Eğitimi alanında uzman 2 kişi
tarafından Türkçe’ye çevrilmiş sonrasında ise İngilizce Eğitimi alanında uzman başka iki kişi tarafından geri
çeviri yöntemi kullanılarak Türkçe formu İngilizce diline çevrilerek her iki form arasında karşılaştırmalar
yapılmış ve ölçeğin dil geçerliğinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını Eğitim Fakültesi,
Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören 1500 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin
yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi, elde edilen yapının doğruluğunun test edilmesi
için ise Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılacaktır. Ölçeğin güvenirlik analizi için ise iç tutarlık ve iki yarı güvenirlik
yöntemlerinin kullanılması planlanmaktadır. Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Sosyal medyaya karşı ilgi, geçerlik, güvenirlik, ölçek uyarlama
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Abstract
In parallel with the rapid development of science and technology in the 21st century, it has become inevitable
to use social media both in daily life and for educational purposes. Social media is defined as a set of web-based
applications that provide the basis for the creation of the ideological and technical foundations of Web 2.0 and
help creativity and users to reach the whole content. This allows users to set up blogs that are simple mechanisms
for sharing multimedia content, sharing personalized content, creating personal profiles where users can submit
information about themselves, reaching the profiles of other users, and using different interfaces and features
that are provided by other sites.
The use of social media has become particularly prevalent among children and young people. Children born
after the 1980s are called “digital native” and all their lives have been shaped around social media since they
have found themselves in a technological world. For digital natives, social media is very interesting in terms
of factors such as quick access to information, social interaction with the environment, spending time, having
fun, expressing personal thoughts, communicating, sharing information, acquiring knowledge about others. As
the use of social media in daily life by children and young people becomes routine, it is use for educational
purposes including learning have become inevitable. Therefore, an examination of social media interests of
the university students who use social media actively is important for laying out the existing situation and
education practices pespective. Measuring the interest towards social media reveals the need for a highly valid
and reliable measurement tool. This study is a scale adaptation study and it is aimed to adapt and carry out the
validity and realaibilty study of the adapted version of the “Social Media Affinity Scale” developed by Gerlich,
Browning and Westermann (2010). In order to be used by the participants whose native language is Turkish,
the main language of the scale is first translated into Turkish by 2 experts from English Language Education
field and then the other two experts in English Education field translated the Turkish form into English by using
the back translation method, It is seen that the translation validity of the scale is high. The participants of the
research consist of 1500 students studying at Faculty of Education, Faculty of Literature, Faculty of Science and
Faculty of Theology. Explanatory Factor Analysis is used to determine the construct validity of the scale, and
Confirmatory Factor Analysis is used to test the accuracy of the obtained structure. For the reliability analysis
of the scale, internal consistency and split half reliability methods are planned to be used. The data analysis of
the research is in progress.
Keywords: Social media affinity, validity, reliability, scale adaptation.
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Özet
Bireylerin yeni bilgiyi öğrenirken ya da öğrendikleri bilgiyi yeniden yapılandırırken gösterdikleri farklılıklar,
öğretimde farklı yöntemlere ve araçlara olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Kavram haritaları, öğrencilerin bilgileri
zihinlerinde nasıl yapılandırdıklarını araştırmaya yarayan sık kullanılan araçlardan biridir. Kavram haritası, bir
bilgi alanındaki kavramları ve aralarındaki belirgin ilişkileri tanımlayan, iki boyutlu, hiyerarşik seviyelerle organize
edilmiş, birbiriyle bağlantılı şemadır. Sınıf öğretmenleri, ilköğretim 3. ve 4. sınıf düzeylerinde Fen Bilimleri Dersi
programını uygulamakla sorumludurlar. Öğrenci farklılıkları göz önüne alındığında, öğretmen adaylarının
programı tam anlamıyla uygulayabilmeleri için yeterli donanımlarla mezun olmaları bir zorunluluk haline
gelmektedir. Kavram haritalamanın öğretmen adaylarının uygulayabildikleri bir teknik olması amaçlanmaktadır.
Bu amaçla 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Fen ve Teknoloji Öğretimi II dersi kapsamında Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileriyle öncelikle üç ders saati kavram haritalarının ne
olduğu, nasıl oluşturulması gerektiği çalışılmış, öğrenci etkinlik gruplarından renkli kalemler ve A4 kağıtları
kullanarak, kendi seçtikleri kazanımlara uygun kavram haritaları oluşturmaları istenmiştir. “Bilgisayar Destekli
Eğitim’’ konusunun işlendiği hafta olan üç ders saatinde, öğretmen adaylarına bilgisayarda kavram haritalarının
nasıl hazırlandığını öğrenmelerine yönelik uygulama yaptırılmıştır. Daha sonra ise, öğretmen adaylarından daha
önce elle hazırlamış ve sınıfa getirmiş oldukları kavram haritalarını bilgisayar ortamına aktarmaları istenmiştir.
Bilgisayarda kavram haritaları hazırlamak için Inspiration Programı kullanılmıştır. Program, dersin
öğretim elemanı tarafından, tüm sınıf uygulamasından önce, beş kişilik öğretmen adayı grubuna ders dışında
bir çalışma ortamı yaratılarak örnek uygulamalar yapılarak öğretilmiştir. Ders günü bilgisayar laboratuvarındaki
bilgisayarlara bu beş öğretmen adayı tarafından programın kurulumu yapılmış, gösterip-yaptırma tekniğiyle
öğretim elemanı ve beş öğretmen adayı rehberliğinde öğretmen adaylarıyla kavram haritalama uygulamaları
gerçekleştirilmiştir. Bu derse, 47 öğretmen adayı katılmış olup, öğretmen adayları tarafından 3. ve 4. sınıf Fen
Bilimleri dersi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olan 19 kavram haritası bu çalışma kapsamına alınmış
ve değerlendirilmiştir. Elle çizilen taslak kavram haritaları gruplar tarafından oluşturulup bireysel olarak dijital
ortama aktarıldığından, oluşturulan kavram haritalarının aynı kazanımlar etrafında toplandıkları görülmektedir.
Konu bazında bakıldığında, oluşturulan kavram haritalarının yedisinin “Maddenin Halleri”, yedisinin “Varlıklar”,
ikisinin “Duyu Organları”, üçünün ise “Maddeyi Niteleyen Özellikler” hakkında olduğu görülmektedir.
Çalışmada, öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları kavram haritaları örneklerine yer verilmiştir. Öğretmen
adaylarının farklı Fen Bilimleri konularında da kavram haritaları uygulamaları yapmaları önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Kavram haritalama, fen eğitimi, sınıf öğretmeni adayı
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Abstract
The differences when individuals learn the new informations or reconstruct the informations that they have
learned have been raising the need for different teaching methods and tools. Concept maps are one of the tools
frequently used for investigate how students have construct the information in their minds. The concept maps are
interconnected diagrams which defines concepts in the field of an information and obvious relationship between
them, which is two dimensional, organized with hierarchical levels. Elementary teachers are responsible for
implementing the Science curriculum in the elementary 3th and 4th grades when considering in the differences
in the students it is a necessity for the pre-service elementary teachers to graduate with sufficient hardwares to
implement the program properly. It’s aimed that concept mapping is a technique that the pre-service elementary
teachers can implement. For this purpose, it has been studied what the concept maps are, how these need to
formed with 3th grade elementary pre-service elementary teachers in the scope of Science and Technology
Teaching II course in the University in 2016-2017 spring semester. Then, the activity groups were asked to form
to the concept maps which are appropriate the curriculum goals. In the first week, three lesson hours which is
concerning the “computer aided education” subject were discussed, the pre-service elementary teachers were
made the exercises how to concept maps prepared by using computer. Then, the pre-service elementary teachers
were asked to transfer the concept maps to computers which they prepared by hand.
The Inspiration 8 software were used to prepare the concept maps. The software were taught by the course
instructor to a group of pre-service elementary teachers comprised of five person at the free time after class
with sample applications. In the course day, the software had been installed by these five trained pre-service
elementary teachers to computers in the computer classroom. With the demonstration technique the concept
map applications had been done with the pre-service elementary teachers by the guidance of the instructor and
trained 5 pre-service elementary teachers. Forty-seven pre-service elementary teachers have joined the study
and 19 concept maps which are appropriate to the 3th and 4th grades Science curriculum goals were included
and evaluated in the study. Because the draft concept maps which drawn by hand were created by the groups
and transferred to the computers by individually, it has been observed that the concept maps gathered around
same curriculum goals. On the basis of the subject viewed, seven out of 19 concept maps are related to “States of
Matter’’, seven “Assets’’, two “Sensory Organs’’ and three “Characterize of Matter”. The examples of concept maps
that prepared by pre-service elementary teachers presented. It can be suggested that the pre-service elementary
teachers should have prepared the concept maps in various Science subjects.
Keywords: Concept mapping, science education, pre-service elementary teacher
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Özet
Türkiye’de 2012 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 4+4+4 sistemine geçilmiş, bu değişiklik sonucunda
matematik dersi öğretim programları yenilenmiştir. Ortaokul 5-8. Sınıf matematik programı 2013’te, 1-4.
sınıf matematik programı ise 2015 yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır. Uygulama sürecinde
öğretmenler ve diğer paydaşların görüşleri doğrultusunda programlarda düzenlemeler yapma ihtiyacı hissedilmiş
ve Temmuz 2017’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen programlar yayınlanmıştır.
Bu çalışmada yenilenen matematik dersi öğretim programlarının önceki programlar ile karşılaştırılması
yapılarak, hangi yönlerden yenilikler ve farklılıklar taşıdığını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiş, veri kaynağı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
2017–2018 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanması planlanan ilkokul ve ortaokul 1-8.
sınıflar matematik dersi öğretim programı kullanılmıştır.
Yapılan karşılaştırmalar doğrultusunda yenilenen programda önceki programdan farklı olarak “temel
beceriler” adı altında “ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide
temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterlik, inisiyatif alma ve
girişimcilik algısı, kültürel farkındalık ve ifade” becerilerine yer verilmiştir. Önceki programdaki temel beceriler
ise “matematiğe ait özel beceriler” olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yeni öğretim programına “değerler eğitimi”
ve “rehberlik yaklaşımı” olmak üzere bazı eklemeler yapıldığı görülmüştür. “Öğretim programında değerler
eğitimi” başlığı altında derslerin doğasına uygun olarak kazanımlar içinde yer alan adalet, paylaşım, bilimsellik,
esneklik, estetik, eşitlik, özgürlük, sabır, saygı, sorumluluk ve tasarruf gibi değerlerin öğrencilere kazandırılması
konusunda uygulayıcılar için bazı örnekler sunulmuştur. “Öğretim programında rehberlik yaklaşımı” başlığı
altında ise öğretmenlere öğrencilerin sahip oldukları gizil güçleri, yetenekleri ve kapasitelerinin farkına vararak
kendini gerçekleştirmelerine yardımcı olma görevi verildiği anlaşılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme alanında
ise öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirmesine vurgu yapıldığı görülmektedir.
İlkokul 1-4. sınıflar matematik öğretim programında yer alan öğrenme alanları incelendiğinde önceki
programdan farklı olarak “cebire geçiş” alt öğrenme alanının programda yer almadığı tespit edilmiştir. Ancak
bu alt öğrenme alanında yer alan kazanımların diğer alt öğrenme alanlarında yer aldığı görülmüştür. Önceki
programda kazanım olarak yer alan bazı ifadeler ise yenilenen programda açıklama olarak verilmiştir. Bununla
birlikte bazı konu ve kazanımların kaldırıldığı, yerinin değiştirildiği, birleştirildiği ve özellikle ilişkili olan
konuların ardışık olarak düzenlendiği dikkat çekmiştir.
Sonuç olarak konu sıralamasında yapılan değişikliklerin birbiriyle ilişkili olan kavramların öğrenilmesinde
bütünlük sağlayarak öğrenmenin kalıcılığını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Yenilenen programda
önceki programda yer alan bazı ifadeler düzenlenerek uygulayıcılar için daha anlaşılır bir hale getirilmiş ve
örneklerle zenginleştirilmiştir. Diğer taraftan bazı kazanımların birleştirilmesi kazanım sayısının azalmasını
sağlasa da aslında bu durum binişiklik sorununa neden olmuştur. Her bir davranışın ayrı olarak ölçülmesi
ilkesinden yola çıkarak bu kazanımların öğrenci değerlendirilmesinde de çeşitli sorunlara neden olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Program Değişikliği, Öğretim Programı, Matematik, İlkokul-Ortaokul
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Abstract
In Turkey, 4+4+4 education system was introduced in 2012, and as a result of this change, mathematics
curriculum have been renewed. The mathematics curriculum was gradually implemented in 2013 for grades
5-8 and in 2015 for grades 1-4. The curriculum was regulated in the process of implementation, in line with the
views of teachers and other stakeholders, and then new version of the program was published in July 2017 by the
Ministry of National Education (MoNE).
In this study, it is aimed to compare the new and previous program and to determine what kind of innovations
or differences exist between them. The study was conducted through document analyses which is one of the
techniques in qualitative research designs. The data source is mathematics curriculum (grades 1-8) which will be
implemented gradually from 2017-2018 academic year.
According to comparisons of the programs, it is found that the new program consists of the skills such as
“communication in mother tongue, communication in foreign languages, competence in mathematics, basic
competences in science/technology, digital competence, learning to learn, social competence, competence of
citizenship, taking initiative, perception of entrepreneurship, cultural awareness and expression” under the name
of “basic skills”. The basic skills which take part in the previous program were regulated as “the special skills in
mathematics” in the recent program. Moreover, it is observed that some new parts namely “values education” and
“guidance approach” were added in the new program. Under the part of values education in the curriculum, some
examples were given to teachers about justice, sharing, scientificness, flexibility, aesthetic, equality, freedom,
patience, respect, responsibility and saving in order to teach them students through appropriate learning goals.
Under the part of guidance approach in curriculum, the teachers were given the role that they will help students
to self actualize by realizing their own potential, skills and capacities. In the measurement and evaluation part, it
is seen that self evaluation, peer evaluation and group evaluation were emphasized more.
When the learning areas in the mathematics curriculum (grades 1-4) are examined, unlike the previous
curriculum, it has been determined that the sub-learning area “transition to algebra” is not included in the
curriculum. However, it is seen that the objectives of this sub-learning area were distributed in other sublearning areas. Some of the objectives in previous program were given as explanations in the renewed program.
In addition, it is drawn attention that some topics and objectives were removed, replaced, and the related ones
were organized sequentially.
As a result, it is thought that changing the order of topics will help permanent learning as it provides
comprehensiveness in the learning of related concepts. In the renewed program, some expressions that exist
in the previous program were edited and enriched with examples, which makes them easier to understand.
Although combining some objectives reduces the number of objectives, this causes the overlapping issue. Based
upon the principle of measuring each behavior separately, it is thought that such objectives may cause different
problems in student evaluation.
Keywords: Curriculum Reform, Curriculum, Mathematics, Primary-Elementary Education
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Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim branş öğretmenlerinin sınıf içindeki liderlik stillerinin olumlu sınıf
iklimi sağlama üzerindeki etkisini bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın çalışma
grubunu 27 Şubat-3 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen Sınıf Yönetimi Dersi Hizmetiçi Eğitim Kursuna
katılan 101 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma ile ilgili veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel
Bilgi Formu” Deniz ve Hasancebioğlu (2003) tarafından geliştirilen 17 maddelik “Öğretmen Liderlik Stili Ölçeği”
ve Gülbahar (2016) tarafından geliştirilen 25 maddelik “Öğretim Elemanlarının Olumlu Sınıf İklimi Sağlama
Yeterlikleri Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Ölçekte 17 madde yer almaktadır. Ölçekte puan ortalamaları 1764 arasında olan öğretmenlerin liderlik stilleri otokratik/baskıcı, 65-76 arasında olanların demokratik ve 77-85
arasında olanların da demokratik/katılımcı öğretmen liderlik stiline sahip olduğu kabul edilir. Yapılan analizlerde
ortaöğretim branş öğretmenlerinin sınıf içindeki liderlik stillerinin olumlu sınıf iklimi sağlama üzerindeki
etkisinin cinsiyet, yaş, çalışma konumu, eğitim durumu, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre anlamlı
bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Kişisel bilgi formundan elde edilen bilgiler frekans ve yüzde dağılımı
ile, ölçeklerden elde edilen veriler ise aritmetik ortalama ve standart sapma ile ikili karşılaştırmalarda dağılımın
normalliğine göre “t” testi ya da Mann Whitney U testi, ikiden fazla değişken gruplarının karşılaştırılmasında
ise dağılımın normalliğine göre tek yönlü varyans analizi ya da Kruskal Wallis-H testi kullanılacaktır. Bunun
yanı sıra öğretmenlerin liderlik stilleri ile olumlu sınıf iklimi sağlama yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunma durumu korelasyon analizi ile test edilecektir. Görüşler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı
p=0.05 anlamlılık düzeyinde test edilecektir. Araştırma çalışmaları halen devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Sınıf yönetimi, liderlik stilleri, olumlu sınıf iklimi.
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Abstract
The aim of this research is to investigate the effect of leadership styles of secondary education teachers
on providing positive classroom climate according to some demographic variables. The study group consisted
of 101 teachers attending the Classroom Management In-Service Education between February 27 and March
3, 2017. As the whole study group was reached, no sample was chosen. Data were collected by the “Personal
Information Form” developed by the researchers, 17-item “Teacher Leadership Style Scale” developed by Deniz
and Hasancebioğlu (2003) and 25-item “Instructor Positive Classroom Climate Competency Scale” developed
by Gülbahar (2016). The validity of Teacher Leadership Style scale was provided with expert views and item
analyses; reliability was done by calculating internal consistency coefficient. In the scale, the leadership styles
of teachers’ whose scores are 17-64 are accepted to be autocratic/oppressive; 65-76 democratic and 77-85
democratic/participant leadership styles. The analyses focused on whether the teachers’ leadership styles have
an effect on providing positive classroom climate according to gender, age, working position, educational status,
and professionalseniority and branch variables. The data from the personal information form will be analyzed
with frequency and percentage distribution; data from the scales will be analyzed with “t test” or “Mann Whitney
U test” in paired comparisons, for more than two variable group comparison, “one-way variance analysis or
Kruskal Wallis-H test” will be used according to the normality distribution. Moreover, correlation analysis will
be used to test whether there is a meaningful relationship between the leadership styles of teachers and their
providing positive classroom climate. Whether there is a meaningful difference in the views will be tested in
p=0.05 significance level.
Keywords: Classroom management, leadership styles, positive classroom climate.
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Özet
Çocukların yaşadıkları toplumda kız ve erkek rollerine davranış kalıpları onların yaşadıkları toplumsallaşma
süreçleri ile kazandırılır. Çocuklar toplumsal cinsiyete ilişkin rolleri davranış, düşünce, tutum ve inançlardan
oluşan sosyal ve çevresel etmenler aracılığıyla öğrenmektedirler. Çocuklarının toplumsallaşma süreçlerinin
en önemli faktörlerinden biri olan ebeveynler, toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasında ve ortaya konması
bağlamında da büyük bir etki gücüne sahiptirler. Aile katılımıyla ilgili yapılan araştırmalarda genel olarak anne
katılımıyla yapılan genellemelerden bu tarz çalışmaların gerçeği yansıtma durumu düşündürücüdür. Bu durum
ise son yıllarda baba katılımını annenin katılımı dışında değerlendirebilen araştırmalarla değişime uğramıştır.
Son 30 yılda babalarla yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Baba katılımı çocukların daha az
davranış problemi göstermesine ve uyum davranışlarının yüksek olmasına, yükseköğrenime daha yüksek
düzeyde devam etmelerine ve genel ruh sağlıklarına olan katkıları ortaya konmuştur. Dolayısı ile babaların
toplumsal cinsiyet algıları, baba katılımı ve çocuklarının toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin rollerine yönelik
daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu gerçeğinden hareketle bu araştırmanın amacı, çocukları okul öncesi
eğitim döneminde bulunan babaların toplumsal cinsiyet algıları, çocuk bakımına katılımları ve çocuklarının
toplumsal cinsiyet kalıpyargıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Muğla il merkezinde anasınıflarına devam eden 60-72 aylık çocuklardan
rastgele seçilen 151 çocuk ve onların babaları oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Demografik
Bilgi Formu, Baba Katılım Ölçeği (Sımsıkı ve Şendil, 2014), Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (Altınova ve Duyan
(2013) ve Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarını Ölçme Aracı (Şıvgın, 2015) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre, babaların toplumsal cinsiyet kavramına eşitlikçi bakış açıları, baba katılım düzeylerini artmaktadır. Öte
yandan, baba katılımında çocuğun cinsiyetinin ve babanın yaşının anlamlı olduğu belirlenmiştir. Çocuğun
toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile baba katılımının alt boyutlarından biri olan keyfi meşguliyet arasında pozitif
yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çocukların toplumsal cinsiyet kalıp yargılarında baba mesleği,
baba yaşı, baba toplumsal cinsiyet algısı ve baba katılımının anlamlı olmadığı; yalnızca baba gelirinin anlamlı
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Baba katılımı, toplumsal cinsiyet algısı, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, baba, çocuk
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Abstract
Through the process of gender role socialization, children learn from a very early age what it means to
be a boy or a girl in our society. They learn their gender roles and develop a sense of gendered self from social
and environmental cues such as the behaviors, ideas, attitudes and beliefs that surround them each day. A
potentially important context for the construction and the socialization of gender is the family, where parents
are major socializing agents .Generalizing the effects of mother involvement as representative of the effects of
overall parent involvement threatens the veracity of the conclusions that can be drawn from such work. This
tendency also disregards the growing body of research that demonstrates that fathers uniquely contribute to their
children’s development as distinct from the contributions of mothers. Over the past three decades, research on
fathering has gained great momentum. Father involvement across the development of a child has been linked
to children’s psychological adjustment fewer behavioral problems, higher educational attainment, and overall
mental health. When developmental stages are considered in early childhood one of the most influential factors
which shape child’s gender stereotypes is father. At this point finding out the relationship father involvement,
fathers perception of gender and gender stereotypes of their pre-school children constitutes the general purpose
of the present research. Relational survey design was used in the study. Relational survey designs are research
designs aiming to determine the coexistence or degree of relation between two or more variables. The study
was conducted with 151 preschoolers and their fathers in Muğla province during the school year of 2015-2016.
They were selected through random sampling technique. The three measuring tools used for this study were
Personal Information Form which was designed by the researchers themselves to identify the demographics
(age, occupation income) of the fathers, Father Involvement Scale, Perception of Gender Scale, Social Gender
Stereotypes Assessment Instrument. The results revealed that more egalitarian attitudes are associated with
more involvement. Beside this, effects of child’s gender and fathers age on fathers involvement. There was a
significant relationships between children’s gender stereotypes and arbitrary occupation (subdimension of father
involvement ). On children’s gender stereotypes, the effects of fathers occupation, fathers age, fathers perception
of gender and father’s involvement were found to be insignificant; just fathers income was found to significant.
Keywords: Father involvement, perception of gender, stereotypes, father, child
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Özet
Benlik, bireyin kendisine ilişkin bakış açısı, genel kanaati, kendine atfettiği niteliklere ilişkin düşünceleri
ve bilgileri olarak tanımlanabilir. Benlik, öz yeterlik ve öz saygı olarak iki bileşenden oluşur. Öz yeterlik bireyin
kendisi ile ilgili olarak kendi iç dünyasında neler hissettiği ile ilgili bir terimken, öz saygı ise bireyin başkalarının
onun hakkında neler düşündüğü ile ilgili hissettiklerini içerir. Öz yeterlilik ve öz değere ilişkin temalardan oluşan
benlik algısı, kişinin kendi niteliklerine ilişkin inançlarının toplamı şeklinde kavramsallaştırılan çok boyutlu bir
yapıdır. Yüksek benlik algısının çocukların öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olan, sağlıklı
ilişkiler kurmasına uyum davranışları ve iyilik haline olan olumlu etkileri bilinmektedir. Düşük benlik algısının ise
bireyin potansiyelini kullanması önünde bir engel teşkil edebileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada hem anne hem
de babaların örneklem grubunda yer almalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın
temel amacı, ebeveynlerin (anne ve baba) bağlanma boyutları (bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınması) ve
çocuğun bakımına yönelik katılımlarının çocukların benlik algısını yordama düzeylerini incelemektir. Benlik
algısının gelişiminde ebeveynlik davranışlarının rolünün kritik bir rol oynadığı bilinmektedir. Son yıllarda
ebeveynlerin romantik bağlanmalarının hem ebeveynlik davranışlarını ve hem de çocuklarının davranışlarını
etkilediği ortaya konmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı ebeveynlerin (anne ve baba) bağlanma
boyutları (bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınması) ve çocuğun bakımına yönelik katılımlarının çocukların
benlik algısını yordama düzeylerini incelemektir. Bu araştırmada ebeveynlik çocuklarına yönelik ilgi düzeylerinin
incelenmesi amacıyla Çocuğa Yönelik Anne Baba İlgisi Ölçeği, çocukların benlik algısının belirlemesi amacıyla
Demoulin Çocuklar için Benlik Algısı Ölçeği ve ebeveynlerin bağlanma boyutlarının elde edilmesinde ise Yakın
İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocuklarının toplam benlik algısını
annelerin bağlanma boyutlarının %33; annelerin çocuklarına yönelik ilgi düzeyleri ise %43,6 olarak açıkladıkları
görülmüştür. Babaların bağlanma boyutlarının %33,4; babaların çocuklarına yönelik ilgi düzeylerinin ise %52,3
şeklinde açıkladıkları görülmüştür. Araştırma bulgular ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bağlanma boyutları, ebeveynlik, çocukların benlik algısı
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Abstract
Self can be defined as one’s perspective and general opinion of themselves, the body of one’s thoughts and
knowledge on the qualities they attribute to themselves. Self is composed of two components: self-efficacy and
self-esteem. Whereas self-efficacy is a term related to what an individual fells about his/her inner world, selfesteem refers to what an individual feels about what others think of him/her. Self-concept that is formed by
themes related to self-efficacy and self-value is a multi-dimensional construct which is conceptualized as the
sum of individual’s beliefs in his/her own qualities. It is known that higher self-concept helps children develop
positive attitude towards learning and has positive impacts on establishing healthy relationships, adaptational
behaviors and wellbeing. It is stated that lower self-concept is likely to prevent individuals from using their
potential. It is thought to be important that both parents were included in the sample in this study. It is known
that parenting behaviors play a critical role in the development of self-concept. In recent years, there has been
an increase in the number of research using adult attachment dimensions in the examination of parental roles in
children’s life. Due to the importance attached to research on attachment dimensions and parenting in general,
it was also thought in this research that it is vital to examine the effects of parental attachment dimensions on
children’s self-concept. Based on these considerations, the purpose of this study is to examine parents’ attachment
dimensions (attachment anxiety and attachment avoidance) and to what extent their participation to childcare
predicts children’s self-concept. To this end, the Parental Involvement towards Children Scale was utilized for
examining parents’ levels of involvement towards children along with the DuMoulin Self-Concept Development
Scale for Children for identifying children’s self-concepts and the Experiences in Close Relationships Inventory
II for finding out about parental attachment dimensions. According to the research results, children’s total selfconcept was explained by mothers’ attachment dimensions at 33% and by mothers’ levels of involvement towards
children at 43.6%. It was also observed that children’s total self-concept was explained by mothers’ attachment
dimensions at 33% and by mothers’ levels of involvement towards children at 43.6%. The findings were discussed
in the light of related literature.
Keywords: Attachment dimensions, parenting, children’s perception of self-concept
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Özet
Eğitim kurumunun en önemli değişkenlerinden birisi de öğretmendir. Bir amaç uğruna veya
gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık olarak tanımlanan
özveri, öğretmenlik mesleğinin fedakârlık, sabır, hoşgörü gibi en önemli özelliklerindendir. Eğitim sistemimizde
yüzbinlerce öğretmen görev yapmakta ve her yıl eğitim sistemimize binlerce öğretmen dâhil olmaktadır. Bu
noktada sorulması gereken sorulardan birisi “bu öğretmenlerin ne kadarı sorumluluğunun farkındadır?”
sorusudur. Öğretmenlerin bazıları sorumluluk bilinci ile özverili hareket ederken bazıları ise belli kalıpların
dışına çıkmamakta, çıkamamaktadır. Belli kalıpları aşamayan öğretmenlerin eğitimde fark yaratamadığı, özverili
ile hareket eden öğretmenlerin ise bulundukları çevrede başarıda zirveleri zorladığı görülmektedir. Bu bağlamda
bu araştırmanın amacı öğretmenlerin özverili öğretmenlik algılarının incelenmesidir. Bu amaçla öğretmenlerin
algılarına göre bir anlamda “özverili öğretmen kimdir” sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmanın bu yönüyle
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin
özverili öğretmenlik algıları olduğu gibi ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini ortaokul ve liselerde
görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Örneklemini ise ortaokul ve liselerde görev yapan 355 öğretmen
oluşturmuştur. Araştırmada 500 kişilik bir örnekleme ulaşılmaya çalışılmış ancak 366 form geri dönmüştür. Geri
dönen formlardan on biri analize uygun olmadığından analize dâhil edilmemiştir. Araştırma verileri 2016-2017
eğitim öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen özverili
öğretmenlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi ile geçerlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise. 95 olarak hesaplanmıştır. Ölçek tek faktörlü ve 37 maddeden oluşmaktadır.
Verilerin analizine nicel veri analizi programı kullanılmıştır. Veriler parametrik testlerin uygulanması için gerekli
olan varsayımları sağladığından veri analizinde parametrik testler kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin özverili öğretmenlik algıları 4,29 ile “her zaman” düzeyindedir.
Öğretmenlerin özverili öğretmenlik algıları cinsiyet, eğitim durumu, branş, görev yapılan okul ve mezun
olunan fakülte açısından anlamlı bir fark göstermemektedir. Ancak kıdem değişkenine göre öğretmenlerin
özverili öğretmenlik algıları anlamlı derecede farklılaşmıştır. Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu
saptamak için post hoc testleri uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda 1- 5 yıl kıdeme sahip öğretmenler ile
11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenler arasında 1- 5 yıl kıdeme sahip öğretmenler lehine, 11-15 yıl kıdeme sahip
öğretmenlerle 21-25 yıl ve 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler arasında 21-25 yıl ve 26 yıl kıdemliler lehine,
16- 20 yıl kıdemli öğretmenler ile 21-25 yıl ve 26 yıl kıdemliler arasında 21-25 yıl ve 26 yıl kıdemliler lehine
anlamlı fark bulunmuştur.
Araştırma sonucuna göre öğretmenler kendilerini “her zaman” seviyesinde özverili olarak algılamaktadırlar.
Ayrıca öğretmenlerin özverili öğretmenlik algıları kıdeme göre değişmektedir.
Anahtar kelimeler: Öğretmenlik, özverili öğretmen, sorumluluk
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Abstract
One of the most important variables of the educational institution is teaching. Devotion defined as giving
up their own interests for the sake of the realization of a purpose or for anything to be desired, sacrifice is the
most important characteristic of the teaching profession like sacrifice, patience, tolerance. There are hundreds of
thousands of teachers in our education system. Our education system includes thousands of teachers every year.
One of the questions to be asked at this point is the question “how aware of the responsibility of these teachers?”
While some of the teacher’s act devotion with responsibility consciousness, others do not go out of certain
patterns. It is seen that the teachers who do not reach certain moulds cannot make a difference in education and
the teachers who act with devotion are pushing the success peak in the environment they are in. In this context,
the purpose of this research is to examine the devoted teachers’ perceptions. For this purpose, according to the
perceptions of teachers in a sense the answer was sought for the question “who is devoted teachers”. The research
is expected to contribute to the literature in this respect.
In this research, screening method was used. In research it was tried to be revealed as the teachers’
perceptions of devoted teaching. The universe of the research was composed of teachers working in secondary
school and high school. The sample consisted of 355 teachers working in secondary and high school. A sample
of 500 people was tried to be researched but 366 forms returned. Eleven of the returned forms were not included
in the analysis. Because they are not suitable for analysis. The research data were collected during the 2016-2017
academic year spring semester. A dedicated teacher scale developed by the researchers was used in the research.
Exploratory factor analysis was conducted with the scale validity. The Cronbach alpha reliability coefficient.
95. The scale consists of 37 items with one factor. A quantitative data analysis program was used to analyse the
data. Parametric tests were used in the data analysis since the data provided the assumptions necessary for the
application of parametric tests.
According to the findings of the research, teachers’ devoted teaching perceptions are “always” at the level
of 4.29. Teachers’ perceptions of devoted teaching do not make a meaningful difference in terms of gender,
educational status, branch, school, and graduated faculty. However, according to the seniority variable, teachers’
perceptions of devoted teaching differed significantly. Post hoc tests have been applied to determine that the
differentiation between the groups. There was a significant difference in favour of teachers with 1-5 years of
seniority between 11-15 years of seniority and 1-5 years of seniority. There was a significant difference in favour
of teachers with 21-25 years of seniority between 11-15 years of seniority and 21-25 years of seniority. There was
a significant difference in favour of teachers with 21-25 years of seniority between 11-20 years of seniority and
21-25 years of seniority.
According to the results of the research, teachers perceive themselves as devoted at the “always” level.
According to the research results, perceptions of teachers devoted to teaching vary according to seniority.
Key words: Teacher, devoted teacher, responsibility
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Özet
Günümüzün bilgi toplum yapısı; bilgiyi kullanan, üreten, sunan, paylaşan birey ve toplum özelliklerini
gerektirmektedir. Toplumların bilgi toplumuna dönüşebilmesi için bireylerinin aynı zamanda eleştirel düşünme
becerilerine sahip bireyler olması gerekmektedir. Düşünme, “mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma” ve “eldeki
bilgilerin ötesine gitme” olarak tanımlanabilmektedir. Eleştirel düşünme; bir sorun ya da duruma ilişkin bilgi
toplamak, varsayımları ve kanıtları belirleyerek bunları tartışmak, kişisel çıkarsama ve sentezlerde bulunmak
gibi akıl yürütme süreçlerinin uygulanması sonucu o problem ya da durum hakkında bir yargıya ulaşma süreci
olarak tanımlanmaktadır. Eleştirel düşünmenin iç içe geçmiş üç safhası vardır: düşünceyi analiz eder, düşünceyi
değerlendirir ve düşünceyi geliştirir. Düşünce analizi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde eleştirel
düşünenlerin sahip olması gereken becerilerin eğitim programları ile bireylere kazandırılması önemlidir. Yaşam
boyu öğrenme sürecinin örgün eğitim boyutunda birey özelliklerinin alt yapısının oluşturulduğu temel eğitim
programları bu becerilerin kazandırılması açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Bu araştırmanın amacı, temel eğitim programlarını eleştirel düşünme ve becerileri açısından analiz etmek
ve değerlendirmektir. Çalışma nitel bir araştırma olup, 2017 yılında geliştirilen temel eğitim düzeyindeki Hayat
Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretim programlarını kapsamaktadır. Öğretim programlarında eleştirel
düşünme ve becerilerinin analizinde kullanılmak üzere araştırmacılar tarafından bir ölçütler listesi geliştirilmiştir.
Bu ölçütlerin belirlenmesinde Paul ve Elder tarafından ortaya konmuş eleştirel düşünme anlayışı/yaklaşımı temel
alınmıştır. Eleştirel düşünme ve becerilerinin ortaya konulmasında çok farklı yaklaşımlar mevcuttur. Paul ve
Elder’ın yaklaşımında eleştirel düşünme yaşam boyu geliştirilmesi gereken bir nitelik olarak ele alınmakta ve
eleştirel düşünme özellikleri üç boyutta toplanmaktadır: Düşüncenin parçaları (düşüncenin analizinde temel),
düşünce standartları (düşüncenin değerlendirilmesinde temel) ve entelektüel özellikler/duyuşsal özellikler
(düşüncenin geliştirilmesinde temel). Paul ve Elder’a göre eleştirel düşünen herhangi bir düşünceyi tarafsız olarak
öğelerine analiz eder, düşünce öğelerini düşünce standartları doğrultusunda değerlendirir ve bu değerlendirme
sonucunda düşünceyi ve düşünme entelektüel özelliklerini de geliştirir. Araştırmacılar temel eğitim öğrencilerinin
gelişim özelliklerini de dikkate alarak Paul ve Elder’ın yaklaşımındaki üç boyuta ilişkin eleştirel düşünme ve
becerilerinin analizi için ölçütleri uzmanlar yardımıyla belirlemişlerdir. Bu ölçütlerden oluşturdukları ölçme aracı
ile öğretim programlarını bağlam, hedefler/kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme değerlendirme
program boyutlarında analiz ederek değerlendirmektedir. Araştırma süreci devam etmekte olduğundan özette
bulgu, sonuç ve öneriler bulunmamaktadır.
Anahtar kelimeler: Temel eğitim, eleştirel düşünme, eğitim programı.
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Abstract
Today’s information society structure; It requires individual and society who use, produce, present, share
information. In order for societies to be transformed into knowledge societies, individuals must be individuals
with critical thinking skills at the same time. Thinking can defined as “reaching something other than current
information” and “going beyond the available information”. Critical thinking; The process of collecting information
on a problem or situation is defined as the process of reaching a judgment about the problem or situation that
results from the application of reasoning processes, such as discussing them, determining assumptions and
evidence, and making personal conclusions and syntheses. There are three nested phases of critical thinking:
analyzing thought, evaluating thought and developing thought. In the process of thought analysis, evaluation and
development, it is important given to the individuals the skills that critical thinkers should have, with curricula.
In the dimension of the formal education of lifelong learning, the basic education curriculum in which the
substructure of the individual characteristics are built have a special significance in terms of acquiring these skills.
The aim of this study is to analyse and evaluating the basic training program in terms of critical thinking and
skills of critical thinking. The study is a qualitative research and developed in 2017 in basic education level covers
the social studies, the life science curriculum. A list of criteria has been developed by researchers to be used in
the analysis of critical thinking and skills in the curricula these criteria are based on a critical thinking approach
that was developed by Paul and Elder. There are many different approaches to critical thinking and skills. In Paul
and Elder’s approach, critical thinking is considered as a quality that needs to be developed throughout life. In
addition, critical thinking features gathered in three dimensions: The parts of the thought (basic in the analysis of
the thought), the standards of thought (basic in the evaluation of the thought) and intellectual features (basic in the
development of the thought). According to Paul and Elder, the critical thinker analyses any thought objectively
to its elements, evaluates the items of thought in line with thought standards, and develops intellectual qualities
of thought and thinking as result of this evaluation. By taking into account the developmental characteristics of
primary school students, the researchers determined the criteria for the analysis of critical thinking and skills
of the three dimensions of Paul and Elder’s approach with the help of experts. They assess the curricula by
analysing them in terms of context, goals / achievements, content, learning-teaching process and measurement
evaluation dimensions by means of these measuring instruments. Since the research process is still ongoing,
abstract does not include findings, conclusions and suggestions.
Keywords: Basic education, critical thinking, curriculum.
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Özet
Öğretmen özyeterliği, öğretmen etkililiği ya da başarılı öğretim ile ilişkili bir kavram olarak nitelendirilebilir.
Başarılı bir öğretimin ise öğrenci başarısı üzerinde en etkili değişkenlerden biri olduğu öne sürülmektedir.
Alanyazında, öğretmen özyeterlik inancının, öğrenci başarısını ve tutumunu olumlu olarak etkilediğini, öğretimsel
yenilikleri uygulamaya çalışma, öğretime daha fazla zaman ayırma, sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını
önleme, sınıf yönetimi becerilerine sahip olma, mesleki bağlılık gibi etkili öğretmen özellikleri ile ilişkili olduğunu
gösteren pek çok çalışma sonucu bulunmaktadır. Öğretmenlerin özeyeterlik inançları, “bir öğretmenin sahip
olduğu becerilerle, öğrencide bağlılık ve öğrenme gibi istenen sonuçları oluşturup oluşturmayacağına ilişkin
yargısı” olarak tanımlamaktadır. Öz yeterlilik inancının dört kökeni vardır. Bunlar, bireyin kendi yaşantıları
(uzmanlık deneyimi), dolaylı öğrenme yaşantıları (hayali deneyim), sözel ikna ve fizyolojik/ duygusal durumdur.
Öz yeterlik inancının en güçlü kaynağı olan bireyin kendi yaşantıları, kişinin kendisinin başardığı işlerden elde ettiği
deneyimlerdir. Dolaylı öğrenme yaşantıları ise bireylerin, model aldıkları bireylerin zor durumlarla başa çıkma
davranışlarını gözlemleyerek kendilerinin de benzer becerilere sahip oldukları inançlarıdır. Sözel ikna, kişinin
başarıya ulaşmak için kendi gücüne inanması ve bu konuda cesaretlendirilmesidir. Fizyolojik ve duygusal durum
ise bireylerin bir etkinliği gerçekleştirirken bedensel ve duygusal kendilerini iyi hissetmeleriyle ilgilidir. Bireyin
kendi yaşantıları öğretmen eğitiminde öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini
aldıkları zaman diliminde gerçekleştirdikleri sınıf içi etkinliklerle ilgilidir. Burada öğretmen adayı uzmanlaştıkça
bu mesleği gerçekleştirebileceğine inanır. Dolaylı öğrenme yaşantıları okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması
derslerinde okullardaki danışman öğretmenlerin ya da başka bir öğretmen adayının izlenerek model alınması
ile ilgilidir. Sözel ikna, öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi sırasında öğretim üyelerinden, okullardaki
danışman öğretmenlerden, okul yönetiminden, akranlarından, öğrencilerden, velilerden aldığı dönütlerle
ilgilidir. Fizyolojik ve duygusal durum ise öğretmen adayının zor bir konuyu etkili işlediğinde ve öğrencilerin
anladıklarını gördüğünde içinde hissettiği duygu, mutluluk veya ilk defa ders anlattığında hissettiği kaygı ve
heyecanla ilgilidir. Görüldüğü gibi öğretmenlerin/öğretmen adaylarının öğretmenlik özyeterlik inançlarını
oluşturdukları en önemli zaman dilimi öğretmenlik uygulaması derslerini aldıkları zaman dilimidir. Bu çalışmada
öğretmenlik uygulaması derslerini alan öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarını ve bu inançların kökenini
belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma olgu bilim deseninde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını,
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğrenim gören 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında
öğretmenlik uygulaması dersini alan 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri görüşme tekniği
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri
çözümlenme aşamasındadır.
Anahtar kelimeler: Öğretmen özyeterlik inancı, öğretmenlik uygulaması dersi
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Abstract
Teacher self-efficacy can be described as a concept associated with teacher effectiveness or successful
teaching. It is suggested that successful teaching is one of the most effective variables on student achievement.
In the literature, there are many studies’s results showing that teacher self-efficacy belief positively influences
student achievement and attitudes, related to effective teacher characteristics such as trying to apply instructional
innovations, allocating more time to teaching, avoiding unwanted student behaviors in class, having classroom
management skills. Teachers’ beliefs about self- efficacy are defined as “the judgment of whether a teacher will
produce the desired results, such as loyalty and learning, with the skills possessed by the teacher”. Self- efficacy
belief has four origins. These are the individual’s own experiences (experience of expertise), indirect learning
experiences (imaginary experience), verbal persuasion and physiological and emotional state. The most powerful
source of self-efficacy belief is the experience that an individual has from his own experiences, the work he or she
achieves. Indirect learning experiences are related to the modeling of school counselor teachers or other teacher
candidates in the school experience and teaching practice courses. Verbal persuasion concerns the feedback
that teacher candidates receive from teaching members during their teacher education, from advisor teachers
in the school, from school management, peers, students, and parents. The physiological and emotional situation
is related to the feelings, happiness, or anxiety and excitement that the teacher has felt when he or she first tries
to teach a difficult task and when the students see what they understand. As can be seen, the most important
time period in which teachers / teacher candidates constitute teachers’ self-efficacy beliefs is the time period
when they take teaching practice courses. In this study, it is necessary to determine the self-efficacy beliefs of the
teacher candidates taking the teaching practice courses and the origin of these beliefs. This study is a qualitative
study in phenomenological design. The participants of the study constitute 10 prospective teachers who take
the teaching practice course in the spring semester of 2016-2017 education year which is being educated at
Dumlupınar University Faculty of Education. The data of the study were collected using the interview technique.
In the analysis of the data, content analysis technique was used. The data of the study is in the analysis phase.
Keywords: Teacher self-efficacy, teaching practice courses

597

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 514
Öğrencilerin Öğretmenlik İle İlgili Korkularının Değerlendirilmesi
Ayten İflazoğlu Saban1, M. Sencer Bulut Özsezer2
1Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, iayten@cu.edu.tr
2Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, sbulut@cu.edu.tr

Özet
Bu araştırmanın temel amacı öğrencilerin öğretmenlikle ilgili korkularını belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda belirlenen görüşler Korthegan’ın soğan modeliyle değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları etkili
ve yeterli bir öğretmenin dıştan içe doğru sıralanmış ve iç içe geçmiş birçok katmandan (çevre, davranış, yeterlilik,
inanç, kimlik ve misyon) etkilendiğini ortaya koyan bir model ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Araştırma nitel
bir çalışmadır. Bir devlet üniversitesinin okulöncesi eğitim öğretmenliği anabilim dalı birinci sınıfına devam eden
öğretmen adaylarına eğitim felsefesi dersi kapsamında “Bir öğretmen adayı olarak korkularınız nelerdir? Neden?
Sorusu sorularak rapor yazmaları istenmiştir. Araştırmada 70 öğretmen adayı tarafından hazırlanan raporlar
araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu araştırmada verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının korkularının sınıfta düzen
ve disiplini sağlama, öğrencilerin saygı ve sevgisini kazanma ve üniversitede kazandırılan bilgi ve becerileri
uygulamaya taşıma, duyuşsal olarak öğrencilere yetememe ile ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma
bulguları çevre, davranış, yeterlik, inanç, kimlik ve misyon düzeyleri ile ilişkilendirildiğinde öğrencilerin bir
öğretmen olarak korkularının daha çok 1. ve 2. düzey olan çevre ve davranış düzeylerinde kaldığı belirlenmiştir.
Çevre ve davranış düzeyleri modelin en dış katmanlarını oluşturmakta ve herkes tarafından gözlenebilen
sınıf, öğrenciler okul ve öğretmen – öğrenci davranışlarını içermektedir. Öğretmen adaylarının bazıları bilgi
birikimleri, beceri ve tutumları ile ilgili eksikliklerinden yani yetersizliklerinden söz ederek korkularını 3.
düzeyle ilişkilendirmişlerdir. Dördüncü düzey “inanç”, duyuşsal anlamada korkuların üzerine giderek olumlu
bir ortam hazırlama ve bunu sürdürme konusundaki karlılığa ilişkin ifadeler çok az göze çarpmaktadır. “Öğreten
olarak ben” (5. Düzey: Kimlik) ile ilişkili kendini tanıma, farkında olma ile ilgili açıklamalar çok çok az yer
almaktadır. Öğretmenliği misyon (6. Düzey) yani vicdan ya da varoluşu ile ilişkilendirme neredeyse hiç yoktur.
Öğretmen eğitiminde, gelecekte öğretmen olmak amacıyla sürece dahil olan öğrencilerin yeterlik, inanç, kimlik
ve misyon düzeylerinde bütünsel bir gelişim göstererek süreci tamamlamaları önemlidir. Bir başka deyişle
öğrenciler; öğretmenliği çevreyi ya da öğrencilerin davranışlarını kontrol etme sürecinin ötesinde neyi nasıl
niçin yapmaları-yapmamaları gerektiğini bilen, yeterliklerini bir inanç çerçevesinde ortaya koyan ve bunu kişilik
ve misyon halinde içselleştiren öğretmenler olarak yetiştirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Öğretmen adayları, Öğretmenlikle ilgili korkular, öğretmen eğitimi
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Abstract
The main purpose of this study was to examine students’ fears about teaching. Research findings were
examined according to Korthegan’s onion model that showed that an effective and sufficient teacher was
influenced by several layers (environment, behavior, competence, belief, identity and mission) at various levels.
This is a qualitative study in which one of a state university preschool teacher education department’s first-year
students were told to prepare a report about their fears about teaching. The study was based on 70 students
reports about the following question: “What are your fears about teaching as a teacher candidate? Why?” In this
study, content analysis method was used in qualitative research methods in the analysis of data. When the In
order to evaluate findings researchers considered the levels of onion model; environment, behavior, competence,
belief, identity, and mission levels, it was determined that students’ fears about being teachers were more likely to
about environmental and behavioral levels.. The environment and behavioral levels constitute the outer layers of
the model, which can be observed by all that include the class, the students, the school and the teacher - student
behaviors. Some of the teacher candidates have associated their fears with level 3 (competence) by mentioning
their inadequacies in their knowledge, skills and attitudes. There are few explanations about the fourth level of
“belief ” which effect on the profitability of preparing and sustaining a positive environment over the fears in the
affective sense. There are very few explanations about self-awareness, awareness associated with “I as a teacher”
(Level 5: Identity). The least explanation is in the report of the students that about the teacher’s mission (6th
level), conscience or existence. It is important that students who are involved in the process in order to become
teachers in the future in teacher education should complete the process by showing a holistic development in
their competence, belief, identity and mission level. In other words, in teacher education students should be
trained as teachers who know what they should and should not do. Why they should go beyond the process
of controlling the behaviors of the students. As a conclusion the teacher education department student must
integrated their competencies, belief, identity and mission as a whole into their teaching profession.
Keywords: Teacher candidates, fears about teaching, teacher education

599

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 515
Felsefe ve İdeoloji Temelinde Öğrencilerin Eğitim Algılarının İncelenmesi: Kesitsel
bir Çalışma
Ayten İflazoğlu Saban1, Ahmet Saban2
1Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, iayten@cu.edu.tr
2Öğr. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, ahmetsaban@gmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı lisans öğrencilerin eğitim algılarının felsefi ve ideolojik temellerini ortaya çıkarmaktır.
Bu amaç doğrultusunda ayrıca sınıf düzeyi değişkenine göre eğitim algılarında bir farklılaşma olup olmadığı
incelenmiştir. Araştırma betimsel gelişimsel kesitsel modelde desenlenmiştir. Araştırmanın evreninin Çukurova
Üniversitesi Eğitim Fakültesi birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini
ise okulöncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim
dallarında öğrenimlerine devam eden toplam 519 birinci ve dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada
veriler Kenanlar (2009) tarafından geliştirilmiş olan ve araştırmacı tarafından yeniden düzenlenen Anket formu ile
toplanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgilerle ilgili sorular, ikinci
bölümde ise idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk felsefeleri ile liberalizm, milliyetçilik ve sosyalizm
ideolojileri olmak üzere 7 düşünce akımının eğitim hakkındaki ilkeleri yer almaktadır. Ankette eğitim; gerçek
bilgi; öğretim programı, öğretim yöntemi, öğretmen niteliği, öğrenci anlayışı, okulun işlevi, okulun toplumsal
görevi, etik ve estetik anlayışı olmak üzere 9 alt başlıkta ele alınmıştır. Daha sonra araştırma kapsamındaki her
felsefe ve ideolojinin eğitimin bu 9 alt konusuna yaklaşımlarını yansıtan ifadeler oluşturulmuştur. Dolayısıyla
toplamda 63 maddelik bir ölçme aracı ortaya çıkmıştır. Örneklemi oluşturan öğrencilerden anketle ilgili istenen
her eğitim alanı için kendilerine en uygun gelen ifadeyi işaretlemeleri olmuştur. Anket; araştırma örneklemine
araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Uygulama sonucunda öğrencilerinin felsefi ve ideolojik tercihlerinin
dağılımı ve ağırlıklı olarak benimsedikleri düşünceler tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca gelişimsel olarak sınıf
düzeyine göre farklılaşmada ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulguları öğrencilerin çoğunluğunu saf bir
eğitim anlayışına sahip olmadıklarını, öğrencilerin hem felsefi hem de ideolojilere ilişkin tercihleri toplu olarak
incelendiğinde en çok tercih edilen görüşün pragmatizm olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin en az tercih ettikleri
görüşlerin idealizm, realizm ve milliyetçilik ile ilgili ifadeler olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim algısı, felsefe, ideoloji
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Abstract
The aim of this research is to reveal the philosophical and ideological foundations of educational
perceptions of undergraduate students. For this purpose, it has also been examined whether there is a difference
in educational perceptions according to the class level variable. The research was designed in the descriptive
developmental cross-sectional model. The study group of the this research is that Çukurova University Faculty of
Education first and fourth year students. The sample of the study consisted of 519 teacher education departments
(preschool, elementary school, science teaching and social science) first and fourth year students. Research data
were collected by a questionnaire developed by the researcher and by Kenanlar (2009). The questionnaire consists
of two parts. In the first part, the questions about demographic information and in the second part the principles
about idealism, realism, pragmatism and philosophy of existentialism as well as the ideology of liberalism,
nationalism and socialism. Education perception in questionnaire is divided into 9 sub-categories including;
real knowledge; the curriculum, teaching method, teacher qualification, student understanding, school function,
school social function, ethics and aesthetic understanding. Subsequently, expressions reflecting the approach of
each philosophy and ideology within the research to these 9 sub-categories were formed. So the second part of
the questionnaire consists of 63 items. The students most appropriate expressions for each question about the
questionnaire had marked. The data collection tool was applied by the researcher to the students forming the
research sample. As a result of the application, the distribution of the philosophical and ideological preferences
of the students and the thoughts which are mainly taken are tried to be determined. In addition, developmental
differences have been revealed according to class level. Findings of the study found that the majority of students
did not have a pure understanding of education and that the most preferred view of students when they were
examined both philosophically and ideologically was pragmatism. It has emerged that the opinions that students
have least preferred are expressions of idealism, realism and nationalism.
Key words: Educational perception, philosophy, ideology
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Özet
Çağdaş eğitim anlayışı, bireylerin nasıl öğrendiğine odaklanılmasını gerektirmektedir. Kalıcı öğrenmenin
gerçekleşmesi için öğrencinin öğrenme sürecinde sorumluluk alması, bireysel özellik ve gereksinimlerine uygun
etkinliklere aktif olarak katılması önem arz etmektedir. Nunley tarafından geliştirilmiş olan basamaklı öğretim
programı, öğretme öğrenme sürecinin hazırbulunuşluk düzeyi, öğrenme stili, baskın zeka boyutu gibi bireysel
özelliklerin dikkate alınarak tasarlanmasına olanak sağlamaktadır. Aşamalı olarak hazırlanan C, B ve A basamağı
görev seçenekleri arasından seçim yapma ilkesine dayanan basamaklı öğretim programı, öğrenciyi aktif hale
getirmede etkili bir yol olarak görülmektedir. Yenilenen Bloom taksonomisi düşünüldüğünde, basamaklı
öğretim programında öğrenciye C basamağında hatırlama ve anlama, B basamağında uygulama, analiz ve A
basamağında değerlendirme, sentez düzeyinde özellikler kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrenciler, her
bir basamakta kendilerinden bekleneni yerine getirdikten sonra bir üst basamağa geçebilmektedir. Türkiye’de
basamaklı öğretim programının İngilizce öğrenme sürecinde uygulandığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Öte
yandan programlarda ilkokuldan itibaren İngilizce dersi bulunmasına rağmen İngilizce öğrenmede sorunlar
olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu bağlamda basamaklı öğretim programının
İngilizce öğretiminde alternatif bir uygulama olup olmayacağına yönelik veri elde etmek üzere incelenmesine
karar verilmiştir. Olgubilim desenindeki bu araştırmanın katılımcıları, Marmara Bölgesindeki bir devlet okulunda
12. Sınıfa devam eden dokuz öğrenci ve onların İngilizce öğretmenidir. Yedi hafta basamaklı öğretim programı
uygulanmıştır. Veri çeşitlemesi gerçekleştirmek amacıyla öğretmen günlüğü tutulmuş, uygulama sırasında
görüntü ve ses kaydı yapılmış, uygulamaya ilişkin öğrenci görüşleri alınmıştır. Veriler, tüm veri kaynakları dikkate
alınarak tümevarımcı içerik çözümlemesiyle incelenmiştir. Araştırmada iç tutarlılığın sağlanması için kodlamalar
üzerinde uyuşum yüzdesi hesaplanmış, teyit edilebilirlik ve inandırıcılık için veri toplama, çözümleme süreci
ayrıntılı biçimde açıklanmış, görüntü ve ses kayıtları muhafaza edilmiştir. Çözümleme sonucunda oluşturulan
kategoriler incelendiğinde, basamaklı öğretim programının ilgi çekici, eğlenceli, seçme özgürlüğü sunması, dil
kullanma becerilerini artırması, bireysel ve grup çalışmasına olanak sağlaması gibi yönlerden olumlu bulunduğu
saptanmıştır. Bunun yanı sıra, C basamağı için ayrılan sürenin uzunluğu ile A basamağı görevlerinin İngilizce dil
becerisi zayıf olan öğrenciler için fazla zorlayıcı olması eleştirilen durumlar olarak dikkat çekmiştir.
Anahtar kelimeler: Basamaklı öğretim programı, yabncı dil olarak İngilizce, nitel araştırma.
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Abstract
Contemporary educational philosophy entails focusing on how individuals learn. It is high of importance
to afford an opportunity for permanent learning to take place that the students take responsibility in learning
process and participate actively in activities which are suitable with the individuals’ characteristics and needs.
The Layered Curriculum developed by Nunley paves the way for teaching and learning process to be designed
by considering individual characteristics such as readiness level, learning style, and dominant intelligence
dimension. The Layered Curriculum based on the principle of the right to prefer an appropriate option is featured
by a three-layer model – C, B and A – and is favoured to be an effective method empowering with active students.
Considering the Revised Bloom’s Taxonomy within the scope of Layered Curriculum, it is aimed to equip the
students with acquiring several features as for remembering and understanding in the layer C, applying and
analysing in the layer B and doing synthesis and evaluation in the layer A. Provided that the students successfully
complete the tasks required in each layer, they can move to the upper layer. To the best knowledge of the authors,
no known study had examined Layered Curriculum in English courses in Turkey. However, there is a plethora
number of studies embarking attention on various problems in learning English though English is taught starting
at primary school level in Turkey. Addressing this perplexing void and to gain insights on whether Layered
Curriculum was an effective alternative way to apply in English language teaching, it was decided to investigate
Layered Curriculum in this context. The participants of this study employing a phenomenological design were
nine students studying at 12th grade and their English language teacher at a state school in the Marmara Region
in Turkey. The Layered Curriculum was applied over seven weeks. In order to provide triangulation of data;
teacher journals, video and audio recordings, and students’ views towards the implementation were administered
to collect the related data. The obtained data were examined through inductive content analysis. The percentage
of congruence between codes was calculated to ensure internal consistency within the scope of this study.
Additionally, the data analysis method was explained in detail by keeping video and audio recordings safe to
serve for the verification and plausibility of data collection purposes. By conducting the analysis of the established
categories, the Layered Curriculum was found to be appealing, fun, offering freedom of choice, enhancing use
of language skills, and enabling individual and group work opportunities. In addition, it has been noted that the
length of the breaks for the layer C was too long and the tasks in the layer A were too demanding for students
with poor English language skills.
Keywords: Layered curriculum, EFL, qualitative research
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Özet
Bilgi toplumu oluşturmada gereksinim duyulan insan kaynağının taşıması gereken niteliklerin başında
eleştirel, çok yönlü ve sorgulayıcı bakış açısıyla sorun çözme ve sağlıklı karar verme becerisi gelmektedir. Bu
özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi gereksinimi doğrultusunda eğitim programları ve öğretim alanında
dönüşümler yaşanmış, yapılandırmacı eğitim anlayışı doğrultusunda öğretim tasarımları oluşturulmuştur. Sorun
çözme sürecinde akıl yürütmenin parçası olarak ifade edilen argümantasyon, iddia, veri, gerekçe, destekler,
sınırlayıcılar ve çürütücüler gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Argümantasyon; yapılandırılmış bilimsel tartışma
tekniği olarak da adlandırılmaktadır. Argümantasyona dayalı öğretime ilişkin araştırmaların ağırlıklı olarak
fen ve matematik, sınırlı olarak da sosyal bilimler alanlarında uygulandığı, bu uygulamalar sonunda özellikle
eleştirel düşünme ve karar verme becerilerinin olumlu yönde etkilendiği yönünde bulgular mevcuttur. Bu olumlu
bulgulara rağmen argümantasyona dayalı öğretim, olması gereken düzeydeki yaygınlıkta uygulanmamaktadır.
Gerek ulusal gerek uluslararası değerlendirmelerde, öğrencilerin sorun çözme süreçlerinde istenen başarıya
sahip olmadığı, niteliği yüksek ve sayıca yeterli argümanlar geliştiremediği gözlemlenmektedir. Öğrencilerin
argümantasyona dayalı öğretim sürecinde yaşadıklarının ve bu uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesinin,
argümantasyona dayalı öğretim tasarımları oluşturmada veri kaynağı oluşturabileceği düşüncesiyle yapılan bu
çalışmada, uygulamanın Coğrafya dersinde yapılmasına karar verilmiş, böylelikle yaygın olarak kullanılmayan
bir alanda uygulanabilirliği de incelenmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma olgubilim
desenindedir. Katılımcılar, Marmara Bölgesindeki bir devlet okulunda 11. Sınıfa devam eden ondört öğrencidir.
Coğrafya dersinde dört hafta süreyle uygulanan argümantasyona dayalı öğretim sonunda yarı yapılandırılmış
görüşme formu ile öğrenci görüşleri alınmıştır. Veri çeşitlemesinin sağlanması için öğretmen tarafından
günlük tutulmuş, dersler kamera ile kaydedilmiştir. Verilerin incelenmesi için içerik çözümlemesi yapılmıştır.
Çözümleme sonucunda görüşlerin olumlu, olumsuz, öneri ve etkileyici deneyim ana temalarında toplandığı
görülmüştür. En fazla ifade edilen olumlu görüşlerin başında eğlenceli, etkili olması, düşünceleri rahatça söyleme
fırsatı bulunması, ezbere gerek olmaması gelmiştir. Başlıca olumsuz görüşler; zaman zaman kırıcı tartışmalar
olması, öğretmenin pasif kalması, sürenin yetersiz kalması olarak belirlenmiştir. Katılımcılar bu uygulamanın
teknolojik araçlarla desteklenebileceği, daha fazla bilgi kaynağı sağlanabileceği, bu uygulamayı yapan diğer
kurumlarla işbirliği yapılabileceği yönünde öneriler ortaya koyarken, etkileyici deneyimler olarak da süreçte
sözcü olmak, diğer sözcülerin tezlerini çürütmeye çalışmak biçiminde görüş belirtmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Argümantasyona dayalı öğretim, argüman oluşturma, nitel araştırma
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Abstract
The top qualities that the human being as for the needed resource for establishing knowledge-based society
are regarded to be critical, versatile and inquisitive for problem solving and holding sound judgment skills. In line
with the need to educate individuals with these qualities, there have been transformations in education programs
and the field of teaching, and instructional designs have been developed following the constructivist education
philosophy. Argumentation expressed as part of the reasoning process in the problem-solving process involves
components such as claims, data, justification, supports, limiters and refuters. Argumentation is also referred to
be a constructive scientific discussion technique. Research on argumentation based teaching is mainly applied
within the fields of Science and Mathematics, and partially within the field of Social Sciences. These practices
provide evidence that particularly critical thinking and decision making skills are positively influenced. Despite
these positive findings, argumentation based teaching is not applied at the desired level. In both national and
international assessments, it is observed that students do not have the desired success in the problem-solving
process and do not develop high quality and sufficient number of arguments. This study provides the analysis of
students’ views and experiences during the argumentation based teaching process. This analysis can potentially
establish insights on developing further argumentation based teaching designs. In addition, the implementation
was decided to take place in a Geography class, and therefore, the applicability of such non-widely used field
has been investigated in this study. This qualitative research study employed phenomenological design. The
participants of this study were fourteen students at 11th grade at a state school in the Marmara Region. The
students’ views were gained through semi-structured forms following the argumentation based teaching which
lasted four weeks in a Geography class. To ensure triangulation of data, the teacher kept journals and the lessons
were video-recorded. The analysis of the data was carried out through content analysis. The data analysis allowed
the views to be categorized under the main themes of ‘positive, negative, suggestion and impressive experience’.
Out of the mostly expressed views, positive, the top expressions ‘fun, impressive, having the chance for expressing
themselves comfortably and no need to memorize anything’ were coded. On the other hand, ‘some heart-breaking
debates, the teacher’s passive status and the inadequate length of time’ were recognized among the major negative
views. Participants suggested that integrating technological tools into this implementation could provide more
source of information and offered to cooperate with other institutions running this implementation. In addition,
the findings revealed that being the spokesman in the process and trying to disprove other theses of other
spokesmen were uttered among the impressive experiences of the participants.
Keywords: Argumantation based teaching, argument generation, qualitative research
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Özet
Bilginin üretildiği ve geniş kitlelere hızla yayıldığı bilgi toplumu olarak isimlendirilen günümüz toplumunda
en önemli olgu bilgi, bireylerin de bu bilgiye ulaşması beklentisidir. Günümüz toplumunda teknolojik gelişmeler,
bilimsel yenilikler, artan küreselleşme, değişen işgücü talepleri, ekonomik baskılar ve rekabetin hızla değişmesi
ile birlikte öğrencilerin topluma hazır olmaları ve topluma katkıda bulunmaları için gerekli beceriler yeniden
tanımlanmıştır (Levy ve Murnane, 2005; Stewart, 2010; Wilmarth, 2010, akt. Belet Boyacı ve Atalay, 2016).
Uluslararası ölçekte, araştırmacılar ya da örgütler, 21. yy birey özellikler konusunda farklı sınıflamalar
geliştirse de ortak özellikler konusunda birleştikleri görülmektedir. Örneğin; “21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimi
ve Değerlendirilmesi” (The Assessing and Teaching of 21st Century Skills) toplantısında uzmanlar grubunun
sunduğu raporda (Binkley ve diğerleri., 2012, akt. Van Laar, Van Deursen, Van Dijk, ve De Haan 2017), bu
beceriler, Düşünme Yolları (yaratıcılık ve yenilik, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme, öğrenmeyi
öğrenme ve üstbiliş öğrenme), Çalışma Yolları (iletişim, işbirliği ve ekip çalışması), Çalışma Araçları (bilgi
okuryazarlığı, bilgi teknolojisi ve iletişim okuryazarlığı) ve Dünyada Yaşamak (hayat ve kariyer; kişisel ve sosyal
sorumluluk) şeklinde sınıflandırmışlardır. Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısı raporuna (2016)
göre, 21. Yüzyılda öğrencilerin en çok ihtiyaç hissedecekleri beceriler Temel okuryazarlık, Yeterlikler ve Kişilik
Özellikleri olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Temel okuryazarlık grubunda sözel, sayısal, bilimsel, iletişim ve
teknoloji, kültürel, finansal ve sivil okuryazarlık bulunmaktadır. Yeterlik grubunda, kritik düşünme/problem
çözme, yaratıcılık, iletişim ve işbirliği, kişilik özellikleri grubunda ise, meraklı olma, girişimcilik, kararlılık/
dayanıklılık, uyumlu olma, liderlik, sosyal ve kültürel farkındalık özellikleri yer almaktadır. Diğer taraftan ISTE
(Internatioanl Society for Technology in Education), standartlar olarak ifade ettiği becerileri, 1-yaratıcılık ve
yenilik, 2-iletişim ve işbirliği, 3-araştırma ve bilgi akışı, 4-eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme,
5-Dijital vatandaşlık ve 6- Teknoloji kullanımı ve kavramlar şeklinde gruplandırmıştır (Günüç, Odabaşı ve Kuzu,
2013). Farklı sınıflandırmalar olsa da Partnership for 21st Century raporunun (2011), diğer örgütlerin listelerini
kapsadığı görülmektedir (Myrath, Midura ve Robinson, 2012; Van Laar, ve diğerleri, 2017):
••

Öğrenme ve yenilik becerileri: Yaratıcılık ve yenilik, kritik düşünme ve problem çözme, iletişim ve
işbirliği
•• Bilgi, medya ve teknoloji becerileri: Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi, iletişim teknolojileri
okuryazarlığı (ICT)
•• Yaşam ve mesleki beceriler: Esneklik ve uyumluluk, girişimcilik ve öz-yönetim, sosyal ve kültürler arası
beceriler, üretkenlik ve sorumluluk (hesap verebilme), liderlik ve sorumluluk.
Parlar’a (2012) göre, bilgi toplumunda okulların temel görevleri evrensel düşünebilen, bilgiyi sürekli
sorgulayan, problem çözme becerisine sahip, kendini sürekli yenileyip geliştirilebilen bireyler yetiştirmektir diye
yeniden tanımlanabilir. Bilgi toplumu oluşturma ve toplumu geliştirmede okulların yenileşmesi, değişmesi ve
gelişmesinin çok önemli payı vardır. Okullar ise bu işlevi eğitim programları aracılığı ile gerçekleştirmektedir.
Bu çalışma ile öğretmenlerin, ülkemizde uygulanan temel eğitim programlarının öğrencilere 21. yy becerilerini
kazandırma gücü konusundaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır.
Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket yoluyla toplanmaktadır. Elde edilen veriler
farklı değişkenler üzerinden analiz edilerek yorumlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Temel eğitim programları, 21. yüzyıl becerileri, temel eğitim
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Abstract
The most important fact in today’s society, called knowledge society that knowledge is produced and spreads
rapidly to widespread masses, is the knowledge and expection from individual to reach this knowledge. In today’s
society, with the technological developments, scientific innovations, increasing globalization, changing labor
demands, economic pressures and rapid change of competition, the skills necessary for the students to be ready
to collect and to contribute to the society have been redefined (Levy & Murnane, 2005; Stewart, 2010; Wilmarth,
2010, as cited in Belet Boyacı &Atalay, 2016).
On an international scale, researchers or organizations have developed different classifications of 21st
century individual characteristics, but they seem to be united by common characteristics.
For example in the meetinf of The Assessing and Teaching of 21st Century Skills according to a group of
experts’ report 21. century skills are classified including (Binkley et al., 2012, as cited in Van Laar, Van Deursen,
Van Dijk, & De Haan 2017), Thinking Paths (creativity and innovation, critical thinking, problem solving and
decision making, learning to learn and mastery learning), Work Paths (communication), Work Tools (information
literacy, information technology and communication literacy), and Living in the World (life and career, personal
and social responsibility). According to the annual meeting report of the World Economic Forum (2016), the
skills that students will most need in the 21st Century are divided into three groups: Basic Literacy, Competencies
and Personality Traits. The basic literacy group includes verbal, numerical, scientific, communication and
technology, cultural, financial and civic literacy. In the group of proficiency, including critical thinking / problem
solving, creativity, communication and cooperation, and in the group of personality traits, including curiosity,
entrepreneurship, determination / endurance, harmony, leadership, social and cultural awareness.
On the other hand, ISTE (International Society for Technology in Education), skills expressed as standards
are grouped as, 1-creativity and innovation, 2-communication and cooperation, 3-research and information flow,
4-critical thinking, problem solving and decision making, Digital citizenship and 6-Technology use and concepts
(Günüç, Odabaşı & Kuzu, 2013). Although different classifications, the Partnership for 21st Century report
(2011) appears to include lists of other organizations (Myrath, Midura & Robinson, 2012; Van Laar, et al., 2017):
••

Learning and innovation skills: creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication and collaboration
•• Knowledge, media and technology skills: Information literacy, media literacy, information, communication technology literacy (ICT)
•• Life and professional skills: flexibility and cohesion, entrepreneurship and self-management, social and
intercultural competences, productivity and accountability, leadership and responsibility.
According to Parlar (2012), the basic tasks of schools in the information society can be redefined as universal
thinking, knowledge constantly questioning, problem-solving skills, and self-renewal. The creation, change and
development of schools have a very important role in creating information and developing society. Schools
perform this function through curriculum. In this study, it was tried to determine the opinions of the teachers
on the power of bringing 21st century skills to the students in the basic education curriculum applied in our
country. Descriptive method is used in present study. The data of the study are collected through a questionnaire
developed by the researchers. The obtained data will be analyzed and discussed through different variables.
Keywords: 21. century Skills, basic education curriculum, basic education
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Özet
Eğitim programları, ülkelerin eğitim sitemlerinin temelini oluşturan yapı taşlarıdır. Çünkü eğitim
programları, bireye okulda ve okul dışında niçin öğretelim, ne öğretelim, nasıl öğretilelim ve ne kadar öğretebildik
sorularının cevaplarının yer aldığı kapsamlı, sistematik öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Eğitim alanında yaşanan
sorunların birçoğu eğitim programı geliştirme ve değerlendirme alanındaki aksaklıklardan kaynaklanmaktadır.
Program geliştirme, programın öğeleri olan hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumlarının sistemli
olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirmesi sürecidir. Program geliştirmenin son aşaması olan program
değerlendirme ise sistematik veri toplama ve analizine dayalı olarak programın etkililiği, verimliliği, yararlılığı,
başarısı ve yürütülebilirliği hakkında karar verme sürecidir. Türkiye’de program geliştirme ve değerlendirme
çalışmalarının geçmişine göz atıldığında ilk program geliştirme ve değerlendirme çalışmalarının 1950’li yıllarda
başladığı görülmektedir. 1961 yılında kabul edilen 222 sayılı “İlköğretim Kanunu”nun getirdiği hükümler
programların geliştirilip değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Ancak yapılan program geliştirme çalışmalarında
programların tümüyle merkezden geliştirilmesi, kararların merkezden verilmesi sorunların başında yer almıştır.
Geliştirilen programların değerlendirilmesinde programları karşılaştırılması, deneme okullarında uygulanması,
uygulama raporları, paydaş görüşleri gibi yöntemler kullanılmıştır.
Metafor kelimesi, Yunanca “Metapherein” kelimesinden türemiştir. Meta, değiştirmek, öte anlamında
ve pherein ise taşımak, yüklenmek anlamındadır. Metaforlar, ifadenin canlı ve heyecanlı kalmasını sağlar.
Metaforun özü, bir noktayı başka bir noktadan anlamak ve tecrübe etmektir. Metaforlar birçok disiplinde ve
hatta günlük hayatta da sürekli kullanılmaktadır. Metafor, soyut kavramlar ile bilinen somut şeyler arasında ilişki
kurma işlevi görmektedir. Türkçede “mecaz” olarak ifade edilmekte ve bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin
dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma biçiminde tanımlanmaktadır. Shuell, bir resim bin kelimeye
bedelse, bir metaforun bir milyon kelimeye bedel olduğunu belirtmiştir. Metaforlar eğitim alanında birçok
çalışmada kullanılmıştır. Eğitim programı, program geliştirme, öğretmen, okul, hedef, değerlendirme gibi eğitim
kavramlarına yönelik öğretmen, öğretmen adayı, öğrenci ve öğretim elamanlarının metaforik algılarını belirleme
çalışmaları yapılmıştır. Program geliştirme ve değerlendirme alanı uzmanları olarak Türkiye’de ki üniversitelerde
eğitim programları ve öğretim alanında görev yapan öğretim elemanlarının ülkemizde gerçekleştirilen
temel eğitimde program geliştirme ve değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin metaforlar yoluyla belirlenmeye
çalışılmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Türkiye’de temel
eğitimde program geliştirme ve program değerlendirmeye ilişkin, eğitim programları ve öğretim anabilim
dalında görev yapmakta olan öğretim elamanlarının metaforik algılarının belirlenmesidir.
Araştırma, öğretim elemanlarının görüşlerini belirleyebilmek için nitel yaklaşımla desenlenmiştir. Araştırma
verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alınan görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formunda, “Türkiye’de temel eğitimde program geliştirme ……….. benziyor. Çünkü
………” ve “Türkiye’de temel eğitimde program değerlendirme ……….. benziyor. Çünkü ………” şeklinde iki
metafor sorusuna yer verilmiştir. Ayrıca öğretim görevlerinin cinsiyet ve unvan bilgileri sorulmuştur. Türkiye’de ki
üniversitelerin Eğitim Programlar ve Öğretim alanında görev yapmakta olan tüm öğretim elemanlarına mail yoluyla
görüşme formu iletilmiş ve öğretim elemanları online ortamda görüşme formunu doldurmuşlardır. Araştırmadan
elde edilen verilen analiz edilmesinde ve yorumlanmasında nitel analiz yöntemlerinden, betimsel analiz tekniği
kullanılmış ve veriler benzerlikleri dikkate alınarak kategorileştirilerek frekans ve yüzde şeklinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Temel eğitim, program geliştirme, program değerlendirme, metafor
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Abstract
The curricula are the building blocks that form the basis of countries’ educational systems. This is because
it is the system of comprehensive, systematic learning experiences in which the answers to the questions of the
educational programs, the individual, the school and the outside of the school, why they teach, what they teach,
how they teach and how much they teach. Many of the problems in the field of education stem from disruptions
in the curriculum development and evaluation process. Curriculum development is the systematic design,
implementation and evaluation of objectives, content, training situations and assessment and evaluation that are
items of the curricula. Curriculum evaluation, the final stage of curriculum development, is a decision-making
process based on systematic data collection and analysis, about the effectiveness, efficiency, usefulness, success
and viability of the curricula. When the history of curriculum development and evaluation studies is examined
in the past in Turkey, it is seen that the first curriculum development and evaluation studies started in the 1950s.
The provisions of the “Primary Education Law” numbered 222, adopted in 1961, obliged the development and
amendment of the curricula. However, in the curriculum development studies, the development of the programs
from the center as a whole and the centralization of the decisions were at the beginning of the problems. In the
evaluation of the developed programs, methods such as comparison of the programs, implementation in the trial
schools, implementation reports, and stakeholder opinions were used.
The metaphor was derived from the Greek word “Metapherin”. Meta means to change and beyond; pherein
means to carry and load. Metaphors enable the expression to stay alive and exciting. The essence of metaphor is
to understand and experience one point from another point. Metaphors are constantly used in many disciplines
and even daily life. The metaphor functions to relate abstract concepts to concrete things known. The Turkic is
described as “simile” and is defined as a way of using a word or concept in a way other than accepted. Shuell stated
that if a picture is worth a thousand words, a metaphor is worth a million words. Metaphors have been used in
many fields of education. Studies were carried out to determine metaphorical perceptions of teachers, prospective
teachers, students and instructor for educational concepts such as curriculum, program development, teacher,
school, target, evaluation. In this context, the aim of the research is to determine the metaphorical perceptions
related to curriculum development and evaluation in basic education in Turkey of the instructor who are working
in the curriculum development and instruction.
The research was designed with a qualitative approach in order to determine the opinions of the instructors.
In the collection of research data, observation form prepared by researchers and expert opinion was used. In
the observation form, “Curriculum development in basic education in Turkey ......... .. is similar. Because .........
“ and “ Curriculum evaluation in basic education in Turkey ......... .. is similar. Because ......... “ two metaphor for
the question has been given. In addition, the gender and title information of the instructor was asked. All the
instructor working in the field of Curriculum Development and Instruction of the universities in Turkey have
been informed by mail and the instructors have completed the interview form in online environment. In the
given analysis and interpretation obtained from the research, descriptive analysis technique was used in the
qualitative analysis methods and frequency and percentage were presented by categorization considering the
similarities of the data.
Key words: Basic education, curriculum development, curriculum evaluation, metaphor
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Özet
Teknolojinin inkar edilemez etkisi günlük hayattan başlayarak insanoğlunun var olduğu veya olmadığı
hemen hemen her yerde gözlenebilmektedir. Gelişen teknolojinin her alanda beşerin faydasına kullanılacak
şekilde değerlendirilmesi birçok çalışma alanı için önemli bir yere sahiptir. Teknoloji, öğrencilerin üretim
sürecinde kullanabileceği bir zihinsel araç (mind tool – David Jonassen) olarak düşünüldüğünde, öğrencilerin
tasarladıkları ya da hayal ettikleri pek çok şeyi üretebilmelerine olanak tanımaktadır. Diğer taraftan ise teknoloji
öğrenciler üzerinde bir bağımlılık oluşturabilmekte ve öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir.
Sonuç olarak teknoloji için iki ucu keskin bir bıçak benzetmesi yapılabilmektedir. Birçok alanda görüldüğü gibi,
eğitim alanında da teknolojinin kullanılmasına yönelik yapılan birçok çalışma, öğrenme ortamlarında kazandırdığı
pozitif etkinin yanında bazı negatif etkileri de göstermektedir. Söz konusu durum teknoloji kullanımının
yaygınlaşması, kolay erişilebilir hale gelmesi ve kanıksanması ile daha da gözlenebilir hale gelmektedir. Teknoloji
bağımlılığı yediden yetmişe birçok insanda rutin alışkanlığa dönüşmektedir. Dünya çapında teknolojinin çok
küçük yaşlardan itibaren öğrencilere nasıl kullanılacağının öğretilmesi yönünde de bir eğilim bulunmaktadır.
Özellikle programlama öğretimi ilkokul öğretim programı içerisinde yer almaktadır. Böylelikle çocuğun erken
yaşlardan itibaren teknolojinin içine doğduğunu söylemek de mümkündür. Teknolojinin ilkokul düzeyinde bu
denli yaygın kullanımı kabul edilmiş bir gerçek olsa da öğrencilere neler kazandırdıkları ve kaybettirdikleri ile
ilgili yeterince cevap bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, henüz gelişim çağında olan ve okul hayatları içerisinde öğrenci kimliğini üstlenmiş
ilkokul öğrencilerinin öğretmenlerin gözlemleri ile teknoloji düşkünlüklerinin ne yönde davranış değişikliğine
yönlendirdiğini araştırmaktır. Bu sebeple araştırma nitel bir çalışma olup betimsel desende tasarlanmıştır.
Araştırmanın örneklemi amaçlı örneklem yöntemi temel alınarak belirlenmiş ve temel eğitimde öğrencilerle
en çok vakit geçirdiği düşünülen sınıf öğretmenlerinin görüşlerine başvurulması planlanmıştır. Bu bağlamda
öğretmenlerin görüşüne yönelik araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış bir form hazırlanmıştır. Bu formun
içerisinde “Öğrenciler teknolojiye o kadar düşkünler ki ..................... çok iyi yapabilmekte, fakat ...........................
yapamamaktadır.” şeklinde boşluk doldurmaya yönelik bir soru yerleştirilmiştir. Böylelikle öğretmenlerin temel
eğitimde öğrenim görmekte olan öğrencilerin teknolojiye olan düşkünlüklerinin hangi davranışları kendiliğinden
kazandıkları ve hangi davranışları ihmal ettikleri üzerine bir betimleme yapılmaya çalışılacaktır. Toplanan veriler
betimsel analiz ve içerik analizi ile incelenecek ve araştırma sorusuna cevap aranacaktır. Bu çalışma ile ilgili
alanda teknolojinin kazandırdığı bir takım doğal becerilerin yanında, beklendik hangi becerileri de göz ardı
ettiğine yönelik bir katkı sağlanması umulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Teknoloji düşkünlüğü, temel eğitim, ihmal edilen beceriler
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Abstract
Technology inevitably exists in daily life routines either any human exists or not. Applying technology in
many fields in favor of human life has been one of the hot topics for a long time. However, as can be seen in many
field studies, it can be also observed in educational field that there is certain negative side effects of technology
fondness beside positive effects in many teaching and learning activities. Technology fondness can be seen as a
behavior in most of the people ranging youngest to oldest. It may be the result that technology use is common,
accessible and usual. This study aims to describe what the gainings and negligences technology fondness tend
to cause in basic education students are. Therefore, the study is a qualitative study, constructed on descriptive
design. The study group is going to consist of classroom teachers considering the time they spend with their
students and experiences they have collected. A semi-structured form has been developed by the researchers as
the data collection tool. There is a question as “Students are fond of technology that they are good at .................,
but they are not at ...................” in the form trying to reveal teachers’ opinions about their students development
in both ways. The data will be analyzed via descriptive and content analysis and the findings will be interpreted.
Applicable suggestions will be developed with the results. As a result of the study, it is hoped that observable
behaviors of students on technology fondness either positive or negative will be described and will contribute to
the field.
Keywords: Technology fondness, basic education, neglected skills
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Özet
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yürüttüğü faaliyetler ve karar alma süreçleri açısından merkeziyetçi bir
görünüm arz etmektedir. MEB’e bağlı yaklaşık 46.000 örgün eğitim kurumu ve 13.000 yaygın eğitim kurumu
bulunmaktadır. Bu kurumlarda eğitim-öğretim, yönetim, bütçe gibi konular merkezden yönetilmektedir.
Aslında okul çapında karşılaşılan bütün sorunların merkeze taşınması yerine, sorunların çözümünde okul
yöneticilerinin ve öğretmenlerin gayreti, öğretimin kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktadan
hareketle, öğretmenlerin okulda karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlarının, okul ve sınıf içi
sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığı düşünülebilir.
Ludvig Wittgenstein’ın felsefesine dayanan çözüm odaklı düşünme yaklaşımı, insanların dayanıklılığını,
güçlü yönlerini ve kaynaklarını vurgulayan ve bu hedeflerin peşinde ve amaçlı pozitif değişimin hayata
geçirilmesinde nasıl kullanılabileceğini vurgulayan gücü temel alan bir yaklaşımdır. Problemi derinlemesine ele
almak yerine, çözüm yollarına odaklanan sistematik bir yaklaşımdır. Çözüm odaklı düşünme becerisi, bireyin
öz-yeterliğini inşa eder ve öz-yeterlik düzeyini artırır, sorunlara karşı dayanıklılık sağlar, bireyin zayıf ve eksik
yönlerinden çok güçlü yönlerini açığa çıkarır. Çözüm odaklı düşünme becerisine sahip olan bir birey sorunun
farkına varabilir ve çözümün sorundan bağımsız olduğunu görerek sorunlarına çözüm yolları arayabilir.
Bu araştırma ile sınıf öğretmenlerinin çözüm odaklı düşünme becerileri ve çözüm sürecindeki davranışlarını
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu araştırmada karma araştırma yöntemlerinden açımlayıcı sıralı desen
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, nicel veri toplamak için Muğla ili Menteşe İlçesi’nde görev yapmakta
olan 114’ü kadın, 65’i erkek olmak üzere toplam 179 sınıf öğretmeni, nitel veri toplamak için 13 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır.
Araştırmanın nicel verilerini toplamak amacıyla Grant, Cavanagh, Kleitman, Spence, Lakotave Yu (2012)
tarafından geliştirilen, Şanal-Karahan ve Hamarta (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çözüm Odağı
Envanteri” kullanılmıştır. Nitel veriler ise araştırmacılar tarafından hazırlanan, yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinden sonra elde edilen verilerin açıklanmasına yardımcı olması için
amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak belirlenen 13 sınıf öğretmenine,
yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak nitel veriler toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde, veriler
normal dağılım gösterdiğinden, parametrik testler kullanılmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenecek
ve yorumlanacaktır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öneriler sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Çözüm odaklı düşünme, düşünme becerisi, sınıf öğretmeni
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Abstract
The Ministry of National Education (MoNE) has a decentralized view in terms of its activities and
decision-making processes. There are approximately 46.000 formal education institutions and 13.000 nonformal education institutions affiliated to MoNE. These institutions are managed from the center such issues
as education, administration and budget. In fact, instead of moving all the problems at school to the center, the
efforts of school administrators and teachers in solving problems will contribute to increasing the quality of
teaching. From this point of view, it can be assumed that teachers’ solution-focused approaches to the problems
they encounter in school play an important role in solving school and classroom problems.
Based on Ludwig Wittgenstein’s philosophy, the solution-focused thinking approach is a powerful approach
that emphasizes the resilience, strengths and resources of people, and how they can be used in the pursuit of
positive and purposeful change. It is a systematic approach that focuses on solutions rather than deeply examining
the problem. Solution-focused thinking skills build the individual’s self-sufficiency and increase the self-efficacy
level, provide endurance to the problems, and open up the strengths of the individual rather than the weak and
incomplete aspects. An individual who has solution-focused thinking skills can recognize the problem and look
for solutions to his problems by seeing that the solution is independent of the problem.
With this research, it was aimed to reveal the solution skills of primary school teachers and their behavior in
solution process. Sequential explanatory design was used in mixed research methods. The sample of the research
consists of a total of 179 primary school teachers, 114 female and 65 male, working in Menteşe District of Muğla
in order to collect quantitative data, and 13 primary school teachers to collect qualitative data.
In order to collect the quantitative data of present research, “Solution-focused Inventory” developed by
Grant, Cavanagh, Kleitman, Spence, Lakota and Yu (2012), Şanal-Karahan and Hamarta (2015) adapted to
Turkish was used. Qualitative data were collected by semi-structured interview form prepared by researchers. In
order to support to explain the data obtained after the analysis of quantitative data, qualitative data were collected
by applying semi-structured interview form to 13 classroom teachers using sampling of maximum diversity from
purposeful sampling methods. In the analysis of quantitative data, parametric tests were used because the data
showed a normal distribution. Qualitative data will be analyzed by content analysis and discussed. Suggestions
will be presented in the direction of the findings obtained.
Keywords: Solution-focused thinking, thinking skills, primary school teacher
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Özet
Eğitimde her yaş grubuna ve eğitimin her kademesine aynı tarz ve yöntemde öğretim yapılamadığı gibi temel
eğitimde ikinci yabancı dil öğretiminde de bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Yabancı dil, doğası gereği
soyut kavramlardan oluşur ve karmaşık dil kurallarını bünyesinde barındırır. Bu nedenle yabancı dil öğretiminde
bu yaş kademesinde öğrenim gören çocuklara, içinde bulundukları gelişim dönemlerine uygun olarak öğrenme
ortamı hazırlanmalıdır.
2013-2014 eğitim öğretim yılında İngilizce ikinci sınıftan itibaren programlarda yer almıştır. Bu durum
erken yaşta yabancı dil öğretimini destekleyen önemli bir karar olmuştur. Ancak günümüzde artık tek bir yabancı
dil bilmek yeterli olmayıp küreselleşen dünyada ve dış ülkelerle olan ekonomik, kültürel, siyasi ilişkiler; ikinci
bir yabancı dilin öğrenilmesi için de bazı adımların atılmasını zorunlu hale getirmiştir. Buna rağmen ikinci bir
yabancı dil edinimine karşı öğrenciler olumlu bir tavır gösterememektedirler. Çünkü temel eğitimde öğrenciler
öncelikle yabancı dil olarak İngilizceyle karşılaştırılmaktadırlar ve orta öğretime gelinceye kadar da ikinci bir
yabancı dille münasebetleri olmamaktadır. Bu bağlamda ikinci yabancı dil olarak Almancanın da ikinci sınıftan
itibaren programlarda yer alması öğrencilerin erken yaşta Almancaya karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine
katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmanın amacı ikinci yabancı dil olarak Almancanın temel eğitim programlarında olması gerektiği ve
temel eğitim seviyesinde olan öğrencilere bu dilin nasıl aktarılması gerektiği, hangi materyallerin kullanılması
gerektiğiyle ilgili öneriler sunmaktır.
Anahtar kelimeler: İkinci yabancı dil olarak Almanca, temel eğitim, öğrenciye görelik.
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Abstract
As education can’t be taught in every age group and every level of education in the same style and method,
this must be taken into account in the second foreign language teaching in basic education. Foreign language
consists of abstract concepts because of its nature and contains the mixed language rules. For this reason, children
who are studying at this age in foreign language teaching should prepare a learning environment according to
their developmental periods.
English has taken place in the programs since the second semester in the academic year 2013-2014. This
was an important decision to support foreign language teaching in early age. This was an important decision
to support foreign language teaching in early age. However, nowadays knowing a single foreign language is not
enough; economic, cultural and political relations with the foreign countries have become necessary to take
the some steps in order to learn a second foreign language. Nevertheless, students can’t show a positive attitude
towards the acquisition of a second foreign language. Because in primary education students are primarily
compared to English as a foreign language and until the students come to secondary school, there is no relation
of the students with a second foreign language. In this context, as a second foreign language, taking part in
programs from the second semester of the year will contribute to the development of a positive attitude towards
the German language in the early years.
The aim of this study is to take German as a second foreign language in basic education programs, how to
transfer this language to students at basic education level, and which materials should be used.
Keywords: German as second foreign language, basic education, student relativity.
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Abstract
Games have been also defined in a variety of ways by different researchers. For example, Sugar and Sugar
(2002) states that games are an amicable way for an educator to present material and assess material learned to
students. Games have many advantages for learners and teachers. For instance, games are helpful to motivate
students to learn more. As known, motivating students is not an easy task for teachers all the time. Many teachers,
in particular novice teachers, encounter some difficulties for motivating their students. In this case they look for
new ways and new techniques to motivate students more effectively. In a sense, using games might be very useful
for them. Games can be used to obtain children to participate in the course in an active way. Learning games
engages students and also motivates them to interact. Using games also brings some advantages to teachers in
order to manage the teaching and learning process with respect to students’ characteristics and the characteristics
of the games. In other words, using games is one of the strategies used by teachers in the teaching context. In sum,
game is one of the techniques used in teaching languages by making students active. The main purpose of this
study is to determine student teachers’ views about the role of games in effective teaching context. The participants
of this study are 127 students from the Foreign Languages department at Gazi University, Gazi Education Faculty.
A questionnaire including Likert scale was administered the student teachers in order to gather data. The results
mainly showed that preservice teachers, in particular, stated several issues as follows: Games are vital in making
students active and motivate them towards to course or subject, Games are important and very useful technique
in teaching, however, it is not suitable for every subject or unit in the language teaching program, Game is
technique which is not only provides some developments in cognitive domain, but also provides developments in
social, emotional and psyco-motor domains. Preservice teachers also reported that they are willing to use game
as a technique in their future teaching profession.
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Özet
Hizmet içi eğitim, örgüt içerisindeki iş görenlerin, örgütsel fonksiyonları en doğru ve yüksek verimlilikle yerine
getirebilmeleri ve sürekli mesleki gelişimin sağlanabilmesi için sunulan hizmetlerin tamamını kapsamaktadır.
Tüm örgütsel fonksiyonlar gibi eğitim fonksiyonunun da sürekli bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu değerlendirme sürecinin temel amacı sunulan eğitim hizmetinin örgütsel hedeflerle tutarlılığının sürekli
bir biçimde kontrol altında tutulması, hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi ve söz konusu hedeflere
ulaşılmasında daha etkili yolların bulunmasına dair çabanın sürekli hale getirilmesini kapsamaktadır
Bu sebeplerle, araştırmanın amacı, İETT (İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri) tarafından
yürütülmekte olan eğitim programlarını değerlendirmektir. Söz konusu bu amaç kapsamında, şoförlerin kişisel
ve mesleki özellikleri, eğiticilerin nitelikleri, eğitim programı taslakları, eğitim ortamları, eğitim programlarının
planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri incelenmiştir.
Araştırma karma araştırma deseni ile gerçekleştirilmiş olup katılımcılarını, şoförler, yöneticiler ve eğiticiler
oluşturmuştur. Veriler, eğitici ve eğitim ortamı gözlem formları, eğitim programları değerlendirme rubriği,
şoförlerle odak grup görüşme, yönetici ve eğitimcilerle bireysel görüşme ve şoförlerden anket yoluyla toplanmıştır.
192 şoföre anket, 6+6 şoför ile odak grup, 4 eğitici ve 8 yönetici ile bireysel görüşme yapılmıştır. Nitel veriler
için içerik analizi yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde, betimsel analiz, t-testi ve ANOVA istatistiksel analiz
teknikleri kullanılmıştır.
Veri analizi sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Şoförler: Lise mezunu, mesleğini seven, isteyerek yapan ve mesleğine yönelik olumlu tutuma sahip bireylerdir. Ancak iş koşullarından, yeni uygulanan performans değerlendirme sisteminden ve eğitimin
iş gününde verilmesinden kaynaklı motivasyon düşüklüğü mevcuttur.
Eğitimciler: Gerek gözlem gerekse görüşme sonuçları eğiticilerin bazılarının alanına hakim olmadığını
bazılarının alanına hakim olsalar da öğretim becerilerinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur.
Eğitim Programı Taslakları: Öğretim programının öğeleri dikkate alınmış olmakla birlikte hedeflerin
tekrar gözden geçirilmeye ihtiyacı vardır, öğretme-öğrenme süreci ve ölçme-değerlendirmede kullanılan yöntem ve araçlarla ilgili bilgiler ise oldukça yetersizdir.
Eğitim Ortamı: Gözlenen öğretim ortamlarında, özellikle ses ve sıra düzeni açısından düzenlenmeye,
eğitim ortamının daha ilgi çekici ve cezbedici materyallerle zenginleştirilmeye ihtiyacı vardır.
Eğitim Programlarının Planlaması: Eğitim programlarının planlaması ile ilgili olarak, anket ve görüşme sonuçları birlikte değerlendirildiğinde bir planlama çalışmasının yapıldığı, planlama için şoförlerin talepleri zaman zaman alınmasıyla birlikte, planlama sürecinin işeyişi ile ilgili sorunların olduğu
belirlenmiştir.
Eğitim Programlarının Uygulanması: Hem gözlem hem de görüşme sonuçlarına göre, yöntem çeşitliğinin olmaması ve düz anlatımın yaygın kullanılıyor olması, katılımcıların aktif katılımı için yeterli ortamın oluşturulmaması ve eğitimlerde örneklendirmelerin zayıf olması veya verilen örneklerin gerçek
şoförlerin çalışma koşulları ile ilişkili olmaması yaşanan sorunlar olarak tespit edilmiştir.
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Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi: Eğitim programlarının değerlendirilmesi ile ilgili şoför,
yönetici ve eğiticilerin görüşleri, İETT kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin değerlendirilmesi sürecinin etkili işlemediğine, süreç, sonuç ve çıktı değerlendirmelerinin yapılmadığına işaret etmiştir.
İETT kapsamında yapılan eğitimlerde, eğitimlerin planlama ve değerlendirme süreçlerinde sorunlar olduğu
anlaşılmaktadır. Özellikle, yapılandırılmış, sürekliliği sağlanmış dinamik bir planlama ve değerlendirme sistemi
oluşturulması önem arz etmektedir. Bu sistem ilgili tarafların koordinasyonu ve işbirliği ile paylaşım sağlanarak
yürütülmelidir. Bu bağlamda, sistemin işleyişine yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hizmet içi eğitim, program değerlendirme, ihtiyaç analizi, program geliştirme
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Abstract
In-service training covers the full range of services offered to ensure that members within an organization
can fulfill organizational functions the most properly and efficiently and continue their own professional
development. Education must be assessed on a continuous basis as any other functions in the organization. The
main objective of this evaluation process is to control the consistency of the educational service offered with the
organizational goals, to determine the degree to which the objectives are achieved, and to make the effort to find
more effective ways of achieving the objectives.
For this reason, the aim of the research is to evaluate the curriculum being carried out by IETT (Istanbul
Electricity, Tramway and Tunnel General Management) for training drivers. In this context, the personal
and professional characteristics of the drivers, qualifications of the trainers, the training programs, training
environments, the planning, implementation and evaluation processes of the curriculum were examined.
The research was carried out with the mixed research design and the participants were composed of drivers,
managers and trainers. The data were gathered through observation forms of trainers and training environments,
evaluation curriculum of training programs, focus group interview with drivers, individual interview with
managers and trainers and questionnaires from drivers. 192 of the drivers fill in the questioners, 12 of them
attended focus group interviews while 4 of the trainers and 8 of the managers attended face to face individual
interviews. Content analysis for qualitative data was conducted. In the analysis of quantitative data, descriptive
analysis, t-test and anova statistical analysis techniques were used.
The following results were obtained as a result of the data analysis;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drivers: They are high school graduates, love their profession and have a positive attitude towards their
profession. However, there is a low motivation due to the work conditions, the newly applied performance evaluation system and the training given on the working day.
Trainers: Both observation and interview results show that some of the trainers do not dominate the
sphere of the field, but even if they master the field of some, their teaching skills are inadequate.
Training Programs: The elements of the curriculum need to be taken into account and the goals to
be re-examined. Information about the teaching-learning process and the methods and tools used for
assessment and evaluation are rather insufficient.
Learning Environment: The education environment needs to be enriched with more engaging and
attractive materials. It has been observed that it is necessary to arrange especially in terms of sound
and sequence.
Planning The Curriculum: The results of the questionnaires and interviews have determined that a
planning curriculum was undertaken, that drivers’ requests for planning were received from time to
time, but that there were problems with the functioning of the planning process.
Implementing the Curriculum: According to both the observation and the interview results, it was
determined as problems that the lack of method variety and the common use of the straight expression,
the lack of environment for the active participation of the participants and the lack of sampling in the
trainings or the fact that the given samples are not related to the working conditions of the real drivers.
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Evaluating the Curriculum: The opinions of the drivers, managers and trainers regarding the evaluation of the training programs indicated that the process of evaluation of trainings conducted within the
scope of IETT was ineffective and that process, results and outcome evaluations were not carried out.
It is understood that there are problems in the planning and evaluation processes of the trainings in the
scope of IETT. In particular, it is important to establish a structured, ongoing dynamic planning and evaluation
system. This system should be coordinated and co-operated by the interested parties. In this context, suggestions
on how the system works are presented.
Keywords: In-service training, curriculum evaluation, needs analysis, curriculum development
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Özet
Bu çalışma kapsamında, 2007-2016 yılları arasında Türkiye’de tartışmalı ve sosyobilimsel konular üzerine
gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin incelenerek, çeşitli değişkenler bakımından analiz edilmeleri amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de tartışmalı ve sosyobilimsel konular üzerine gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin;
yüksek lisans ve doktora düzeylerine, yıllara ve anabilim/bilim dallarına, konu alanlarına ve araştırma modellerine
göre dağılımları araştırmacı tarafından hazırlanan bir betimsel analiz formu doğrultusunda incelenmiştir.
Betimsel tarama modelinde tasarlanan bu çalışma kapsamında, 2007-2016 yılları arasında Türkiye’de tartışmalı
ve sosyobilimsel konular üzerine gerçekleştirilen 32 yüksek lisans,19 doktora tezine ulaşılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda tartışmalı ve sosyobilimsel konuların ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde
çalışıldığı ve tamamına yakınının ilköğretim anabilim dalında yapılmış olduğu görülmüştür. Tartışmalı ve
sosyobilimsel konular eğitim fakültelerinin birçok farklı anabilim ve bilim dalının çalışma alanında bulunmasına
rağmen yapılan çalışmaların çoğunun fen bilgisi, kimya ve biyoloji bilim dallarına ait olması, tartışmalı konuların
daha çok sosyobilimsel ve biyoetik boyutu üzerine odaklanıldığını göstermektedir. Sosyobilimsel konuların
öğrencilerin ve öğretmen adaylarının alan bilgisi, muhakeme ve argümantasyon yeteneği üzerindeki etkisi en
çok araştırılan konu olurken; bu konularla ilgili öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin tutum, özyeterlik ve
epistemolojik inançları en çok araştırılan ikinci konu olmuştur. İncelenen tezlerde öne çıkan başlıca sosyobilimsel
konuların, biyo çeşitlilik, genetik, maddenin yapısı, dengeli beslenme, klonlama, kök hücre, genom projesi, biyo
teknoloji, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), küresel ısınma, enerji tasarrufu, hava kirliliği, nükleer enerji
ve organ bağışı olduğu görülmüştür. Çeşitli sosyobilimsel konuların ele alındığı derslerde öğretmen adaylarının
ve öğrencilerin reflektif muhakeme becerileri ve argümantasyon yeteneklerinde artış gözlenmiştir. Öğretmen ve
öğretmen adaylarının sosyobilimsel konularla ilgili tutum, özyeterlik ve epistemolojik inançları üzerine yapılan
araştırma sonuçlarına göre bu konuların öğretiminde; kişisel inanç sistemleri, motivasyon, deneyim, alışkanlıklar
ve kültürel faktörlerin öne çıktığı ve bu konuların öğretiminde öğretmen ve öğretmen adaylarının kendilerini
yetersiz gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Tartışmalı ve sosyobilimsel konular üzerine yapılan çalışmaların büyük
bir kısmının karma, deneysel ve tarama modellerinde desenlendiği ve veri toplama tekniği olarak hem nicel hem
de nitel tekniklerden yararlanıldığı görülmüştür.
Bu çalışma, Türkiye’de tartışmalı ve sosyobilimsel konular üzerine gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaların
konu ve sayı bakımından çok sınırlı olduğunu ortaya koymuştur. Tartışmalı ve sosyobilimsel konularla ilgili
bilimsel çalışmalar fen eğitimi bilim dalının yanı sıra tüm bilim dallarına yayılarak arttırılmalıdır. Bu konuların
araştırılması sadece ilköğretim ve yükseköğretimle sınırlı kalmamalı okul öncesi ve ortaöğretimde de bu konulara
gereken önem verilmelidir. Yapılan lisans üstü çalışmalar konunun tutum, özyeterlik, inanç gibi duyuşsal
boyutuyla, muhakeme ve argümantasyon yeteneği gibi bilişsel boyutuna odaklanmıştır. Bu konuların ele
alınmasında en önemli etmenlerden biri olan eğitim/öğretim programı boyutuyla ilgili hiç çalışma yapılmamıştır.
Bu sebeple tartışmalı ve sosyobilimsel konuların eğitim/öğretim programı boyutuyla ilgili çalışmalar yapılması
gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tartışmalı konular, sosyo bilimsel konular, biyoetik, lisansüstü tezlerde tartışmalı ve
sosyobilimsel konular
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Abstract
This study aimsto investigate the dissertations on controversial and socioscientific issues in Turkey between
the years 2007 and 2016 and analyze these dissertations with regard to some variables. In line with this purpose,
the distribution of master and doctorate levels, years and departments/disciplines, topics, target groups and
research designs of dissertations on controversial and socioscientific issues were examined with regard to the
descriptive analysis form prepared by the researcher. Within the scope of this study, which was designed as a
descriptive survey model research, 33 master and 19 doctorate dissertations on controversial and socioscientific
issues between the years 2007 and 2016 were accessed.
The study revealed that controversial and socioscientific issues were mostly studied at master levels and
nearly all of the studies were carried out at the department of primary education. Although controversial and
socioscientific issues are subject to lots of different departments and disciplines, the fact that most of the thesis
carried out are associated with science, chemistry and biology education shows that the thesis mostly focus
on socioscientific and bio ethic dimensions of controversial issues. While the effect of socioscientific issues
on contextual knowledge, socioscientific reasoning and argumentation skills are mostly studied issues in
dissertations, the relationship between socionscientific issues and epistemologies, efficacy beliefs and attitudes are
second mostly studied subjects. Bio diversity, genetics, structure of matter, balanced nutrition, cloning, stem cell,
genome project, bio technology, genetically modified organisms, global warming, nuclear energy, air pollution,
and organ donation are prominent socioscientific issues at dissertations. It was observed that the students’ and
techer candidates’ reflective reasoning and argumentation skills increased through using socioscientific issues
in lessons. According to the results of researchs on teacher and teacher candidates’ attitude, self efficacy and
epistemological beliefs about socioscientific issues; teachers and teacher candidates are effected by personal
belief systems, motivation, experience, habits and cultural factors. Also, they feel themselves inadequate about
teaching these issues. Most of the dissertations on controversial and socioscientific issues were designed in mixed,
experimental and survey models and both qualitative and quantitative technics were used.
This study shows that dissertations on controversial and socioscientific issues in Turkey are very limited
both in quantity and issue. Scientific studies on controversial and socioscientific issues should be studied and
enhanced at other disciplines as well as science education. The study of these issues shouldn’t be limited with
primary and higher education but they should be considered important in pre school and secondary education.
The dissertations carried out on controversial issues mostly focus on affective dimensions such as attitude, self
efficacy, belief and cognitive dimensions such as reasoning and argumantation skills. One of the most important
factors considering these issues is curriculum but there aren’t any studies on it yet. As a consequence, studies
should be carried out about the curriculum dimension of controversial and socioscientific issues.
Key words: Controversial issues, socioscientific issues, bioethics, controversial and socioscientific issues in
postgraduate dissertations
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Özet
Program yeterlikleri öğretmenlerin diğer yeterlikleri arasında yer alan temel yeterliliklerden olup öğretmenler
için en önemli yeterliklerinden biridir. Öğretmenler; öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi, öğrenme-öğretme araçları ve materyallerinin kullanılması, programın uygulanması, öğrenmeöğretme yaklaşımları, stratejileri, yöntem ve tekniklerinin seçimi ve uygulanması ve okuldaki öğrenme-öğretme
sürecinin işletilmesi gibi programla ilgili işleri yapmaktadır. Öğretmen kendi mesleki yaşamında mesleğinde
uzman olmak için programla ilişkili her şeyi mükemmel bir biçimde bilmeyi ve uygulamayı istemektedir. Bu
çalışmada, öğretmenlerin program yeterliklerinin genel çerçevesinin açıklanması ve tartışılması amaçlanmaktadır.
Çalışmada öğretmenlerin program yeterlikleri öğretmenlerin programa ilişkin yapmaları gereken işleri esas
alınarak; program tasarımı yeterlikleri, program uygulama yeterlikleri, program değerlendirme yeterlikleri ve
program geliştirme yeterlikleri olmak üzere dört farklı açıdan tartışılmaya çalışılmıştır.
Öğretmenlerin program yeterlikleri; öğretmenlerin programın felsefeleri ile ilgili farkındalıkları, program
yaklaşım ve modelleri, öğrenme-öğretme sürecinin düzenlenmesi ile ilgili becerisi, makro düzey program tasarımı,
mikro düzey program tasarımı ya da öğretim tasarımı, program yönetimi, program uygulamaları, program
araştırmaları, program değerlendirme ve program geliştirme çalışmalarından oluşmaktadır. Makro düzey
program tasarımı yeterlikleri öğretmenlerin; program felsefeleri ve teorileri, öğretmenlerin kendi anlayışları,
bilgileri ve araştırmalarından oluşur. Bu yeterlikler öğretmenler için makro düzey program yeterliklerine karşılık
gelmektedir. Mikro düzey program yeterlikleri öğretim tasarımı yeterliklerine karşılık gelmektedir. Program
uygulama yeterlikleri ise öğretmeninin program materyalleri hakkındaki anlayışı ve sınıftaki deneyimlerini
kapsamaktadır. Program uygulama yeterlikleri öğretmen, öğrenci, içerik, materyaller, araçlar, tüm kaynaklar ve
personel arasındaki iletişim ve etkileşimi de kapsamaktadır. Program değerlendirme yeterlikleri öğretmenlerin
diğer bir yeterliği olarak tanımlanmalıdır. Öğretmenler, tıpkı bir program araştırmacısı ve uzmanı gibi teorik ve
pratik yönleri ile uygulamakta olduğu programı değerlendirmeli ve geliştirmelidirler. Son ve en önemli program
yeterliği ise program geliştirme yeterliği olup bu yeterlik felsefeler, teoriler, öğretmen görüşleri, bilgi ve program
uygulamaları hakkındaki tüm bilgileri içermektedir. Aslında program geliştirme yeterlikleri diğer üç yeterliklerle
ilişkili ortaya konulan sonuçlara dayalı olarak programın geliştirilmesi ile ilgili yeterliklerden oluşur.
Program yeterlikleri aynı zamanda öğretmenlerin mesleki gelişimi için de temel olan yeterliklerdir. Bununla
birlikte öğretmenler kendi program yeterliklerinin farkında olmamaları nedeniyle programı anlamak ve alanda
uygulamada sıkıntılar yaşamaktadırlar. Öğretmelerin program yeterlikleri onların değerleri, davranışları,
iletişimleri, amaç ve okuldaki uygulamaları ve aynı zamanda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi üzerinde etkili
olmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin program yeterliklerinin tartışılması tüm eğitim sistemi ile ilgili geliştirme
ve reform çalışmaları ve okuldaki öğrenme-öğretme süreçleri için oldukça önemlidir. Öğretmenlerin program
yeterliklerindeki eksiklikler ulusal, bölgesel ve okul düzeyinde yapılacak program çalışmalarının hatalı olmasına
neden olmaktadır.
Anahtar Kavramlar: Öğretmenlerin program yeterlikleri, program tasarımı, program uygulamaları,
program değerlendirme ve program geliştirme
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Teachers’ Curriculum Competencies
Kıymet Selvi1
1Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, kselvi59@anadolu.edu.tr

Abstract
Curriculum competencies are very important for teachers that should become core competencies among
their other professional competencies. Teachers work about curriculum such as evaluation and development
of students’ performances, using of learning-teaching tools and materials, implementation of the curriculum,
choosing and applying learning-teaching approaches, strategies, methods and techniques and conducting
learning-teaching processes in the school. Teachers who want to become specialists in their professions must
perfectly know and apply about everything related to the curriculum in their professional life. The aim of this
paper is to discuss and clarify the general framework of teachers’ curriculum competencies. In this study; teachers’
curriculum competencies are discussed in four different aspects based on teachers’ work that they must do about
curriculum such as curriculum design competencies, curriculum implementation competencies, curriculum
evaluation and development competencies.
Teachers’ curriculum competencies comprise of teachers’ awareness of philosophies of curriculum,
curriculum approach and models, ability to design learning and teaching processes, macro level curriculum
design, micro level curriculum design or instructional design, curriculum management, curriculum
implementations, curriculum researches, curriculum evaluation and curriculum development. Macro level
curriculum design competencies include curriculum philosophy and theories, teachers’ thoughts, knowledge and
research about curriculum. These competencies refer to macro level curriculum design competencies and studies
for the teachers. Micro level curriculum competencies refer to instructional design competencies. Curriculum
implementation competencies include teachers’ knowledge and understanding of curriculum materials and
experiences of classroom practices. Curriculum implementation competencies communication and interaction
among teachers, students, context, materials, tools and all of the sources and staff.
Curriculum evaluation competencies should define the other competencies of teachers. Teachers must
evaluate and develop the curriculum that they apply or implement as a curriculum researcher and specialist based
on theoretical and practical aspects. The last and very important ccompetencies are the curriculum development
competencies that include curriculum philosophies and theories, teachers’ thoughts, knowledge and research
about curriculum implementation. It means that curriculum development competencies related to development
of current curriculum based on the results of first three competencies.
Curriculum competencies are also core competencies of professional development of teachers. However,
teachers have difficulties in understanding and implementing the curriculum in their fields because they are
unaware of their curriculum competencies. Teachers’ curriculum competencies affect their values, behaviors,
communication, aims and practices in school and also they support professional development. Thus, the
discussion on teachers’ curriculum competencies is important for teaching-learning process in school and also
for development and reform studies about the whole educational system. Insufficiency of teachers’ curriculum
competencies causes detrimental effects on educational and curriculum studies in the school, both on district
and national level.
Key words: Teacher curriculum competencies, curriculum design, curriculum implementation, curriculum
evaluation, curriculum development.
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Sokratik Sorgulama Tekniği Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Sosyo-Bilimsel
Konulara Yönelik Tutumlarına ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerine
Etkisi(i)
Pınar Yakar1, Yusuf Sülün2
1Fen Bilimleri Öğretmeni, Ula İmam Hatip Ortaokulu, pinaryakar10@gmail.com
2Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, syusuf@mu.edu.tr

Özet
Bu araştırmanın amacı sosyo-bilimsel konuların öğretiminde Sokratik sorgulama tekniği kullanımının
öğrencilerin sosyo-bilimsel konulara yönelik tutumlarına ve fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerine
etkisinin belirlenmesidir. Bununla birlikte öğrencilerin bu konulara ilişkin görüşlerinin ortaya konması
amaçlanmaktadır. Araştırma karma modele ve sıralı açıklayıcı desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel ve
deneysel boyutu için, yansız olarak seçilen deney ve kontrol grupları oluşturularak gerçek deneme modellerinden
ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu için durum çalışması
deseni kullanılmış ve nitel verilerin toplanması amacıyla görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırma, 2015-2016
eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Muğla-Ula’da bir ortaokulda öğrenim gören 25’i deney grubunda ve 25’i
kontrol grubunda olmak üzere toplam 50 5. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sosyo-bilimsel
konuların öğretimine yönelik olarak planlanan uygulamalar, Bilim Uygulamaları dersinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada öğrencilerin sosyo-bilimsel konulara yönelik tutumlarını belirlemek için Topçu (2015) tarafından
geliştirilen “Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Tutum Ölçeği”; fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerini
belirlemek için Yılmaz ve Huyugüzel-Çavaş’ın (2007) “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sosyo-bilimsel konulara ve fen öğrenmeye yönelik görüşlerinin
incelenmesi amacıyla bir görüşme formu hazırlanmış ve kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi için deney ve
kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin sosyo-bilimsel konulara yönelik tutum ölçeğinden ve fen öğrenmeye
yönelik motivasyon ölçeğinden aldıkları puanlar SPSS programına girilerek frekans, yüzde, standart sapma ve
bağımsız gruplar t-testi analizi kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Nitel verilerin analizi için çalışma
grubuyla yapılan odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiş
ve yorumlanmıştır. Sosyo-bilimsel konulara yönelik olarak Sokratik sorgulama tekniği uygulanan (deney grubu)
öğrencilerin, mevcut strateji, yöntem ve tekniklere dayalı öğretim uygulanan (kontrol grubu) öğrencilerden
daha olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Fen öğrenmeye yönelik motivasyon konusunda, Sokratik
sorgulama tekniği uygulanan (deney grubu) öğrencilerin, mevcut strateji, yöntem ve tekniklere dayalı öğretim
uygulanan (kontrol grubu) öğrencilerden daha yüksek düzeyde motivasyona sahip oldukları belirlenmiştir.
Sosyo-bilimsel konulara aşinalık konusunda, öğrencilerin uygulamalar öncesinde sosyo-bilimsel konularla
ilgili bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olmadığı, konuları işledikten, araştırdıktan ve tartıştıktan sonra daha
iyi anladıkları ve bunlarla birlikte bu konuların “sosyo-bilimsel konular” olarak adlandırıldığını bilmedikleri
sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak ileride yapılacak araştırmalara ve uygulamalara
yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sosyo-bilimsel konular, fen öğrenmeye yönelik motivasyon, Sokratik sorgulama ve
düşünme, eğitim ve öğretim.
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The Effects of Using Socratic Inquiry Technique on Attitudes towards SocioScientific Issues and Motivation in Science Learning
Pınar Yakar1, Yusuf Sülün2
1Science Teacher, Ula İmam Hatip Secondary School, pinaryakar10@gmail.com
2Asst. Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman University, syusuf@mu.edu.tr

Abstract
The primary goal of this study is to determine the effects of using Socratic inquiry technique on attitudes
towards socio-scientific issues and motivation in science learning. Sequential explanatory design was used as a
mixed method strategy which is characterized by the collection and analysis of quantitative data followed by the
collection and analysis of qualitative data. A random sample of experimental and control groups of 5th grade
students were created to collect the quantitative data. Pre-test and post-test experiment-control group quasiexperimental design was used. Case study guides the qualitative part of the study and data was collected through
interviews. The data was collected in spring semester of 2015-2016 school year from a secondary school in Ula
district of Muğla. The sample consists of 25 5th grade (totally 50) students in both control and experimental groups.
Teaching activities on socio-scientific issues were carried out in science applications courses. The quantitative
data was collected via Attitudes towards Socio-scientific Issues Scale (Topçu, 2015), Science Learning Motivation
Scale (Huyugüzel-Çavaş, 2007) and interview form. The analysis of the data was performed through frequencies,
percentages, standard deviation and independent groups t-test. Qualitative data collected through focus group
discussion were analyzed through descriptive analyses. The findings of the study show that experimental group
students who were thought through Socratic inquiry technique have more positive attitudes on socio-scientific
issues than the ones in control group who were thought in the current strategy, method and techniques. They
were also found to be more motivated in science learning. On the other hand, the results of the study show that
students got more aware of the socio-scientific issues after the classes. This can be interpreted as students did
not essentially know that such issues were called as “socio-scientific issues”. Further research and application
suggestions were included based on the research results.
Keywords: Socio-scientific issues, motivation towards science learning, Socratic inquiry and thinking,
education and teaching.
(i)
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Hollandalı Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarıyla Türk Eitim Sistemi ve
İlköğretimine Bir Bakış
Hasan Şeker1
1Prof. Dr., Muğla Stıkı Koçman Üniversitesi, sekerhas@gmail.com

Özet
Bu çalışma Hollanda ve Türkiye eğitimini ve sınıf atmosferini diğerlerinin gözüyle karşılaştırmayı
kısaca açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini ziyaret eden Hollanda
Han Üniversitesi İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının görüşlerine başvurulmuştur. 2011 yılından sonra
Türkiye’de okul sınıf gözlemlerinde bulunan Hollandalı öğretmen adaylarının perspektifinden Hollanda ve Türk
eğitim sistemine yönelik sınırlı da olsa bazı bilgilerin toplanması çalışmada amaçlanmaktadır. Çalışma grubunda
bulunan 30 öğretmen adayı Türkiye’de yaptıkları eğitim ziyaretleri sonucunda ülkeleri ve Türkiye’deki eğitime
yönelik bazı izlenimlerini gönüllü olarak düzenlenen form aracılığı ile maillle ziyaret sonrası ulaştırmışlardır.
Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının ilkokulun farklın sınıflarında en az beş ders süren gözlemleri olmuştur.
Maille uygulanan formda eğitim- öğrenme ve öğretim sürecine yönelik Hollanda ve Türkiyeye yönelik görüşleri
kapalı ve açık uçlu sorularla alınmaya çalışılmıştır ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmada sınıf öğrenme
sürecinde kendi görüşlerine göre her iki ülkeye ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma bulgularından bazıları
incelendiğinde Hollanda ve Türkiye’de sınıf atmosferinde en önemli olarak görülen öğretim etkinliğinin
farklılaştığı görülmektedir. Hollanda’da daha çok çocuklar arası ve öğretmenle kurulan etkileşim en önemli sınıf
aktivitesi olarak görülürken, Türkiye’de yaptıkları sınıf gözlemlerinde ise öğrencilerin öğretmeni çok iyi dinlediği
ve öğretmenlerin katı bir doğrusallıkta olduğu belirtilmektedir. Ayrıca çalışmada öğretmen adaylarının bakışı
ile öğrenme sürecindeki öğretmen ve öğrenci davranışları ( öğrenci ve öğretmenin sesi, öğretim materyalleri ve
sınıf dizaynı, bilgiyi elde etme yolları, öğretmen saygınlığı vs.,) gibi bazı değişkenlerde hem Hollanda hem de
Türkiye’deki durumlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca çalışmada Türk Eğitim Sistemine yönelik karşılaştıkları sürpriz
durumlar da betimlenmiştir. Bu ve benzeri bulgular yapılandırmacı yaklaşımların uygulanabilirliği bağlamında
incelenecektir. Bulgular öğretime yönelik inançlar, eski alışkanlıkların öğrenme öğretme sürecine etkisi ve
bireysel ve kollektivist toplumda yaşayan birey özellikleri kapsamında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim ziyaretleri, Hollanda öğretmen adayları öğrenme süreci, sınıf atmosferi.
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The Turkish Education System from the Viewpoint of Dutch Pre-service Teachers
and a Look at Elementary Education
Hasan Şeker1
1Prof. Dr., Muğla Stıkı Koçman University, sekerhas@gmail.com

Abstract
The purpose of the current study is to compare the Dutch and Turkish Education Systems and classroom
atmosphere from the viewpoint of Dutch students. To this end, opinions of the pre-service teachers from the
Department of Elementary Education of the Dutch Han University visiting the Muğla Sıtkı Koçman University
were sought. The study intended to collect some information about the Turkish and Dutch education systems
from the perspective of Dutch pre-service teachers making classroom observations in Turkey during their
visits since 2011. Thirty students making up the study group of the current research reported their opinions
formed as a result of their educational visits to Turkey about the education systems of their country and Turkey
through a form filled in on a volunteer basis and sent by e-mail. The participating pre-service teachers have made
observations lasting for at least five-class hours in different classes of elementary schools. There were open and
closed questions in the form to elicit the pre-service teachers’ opinions about the Turkish and Dutch education
systems and then the responses were descriptively analyzed. When some of the research findings were examined,
it was found that classroom activities viewed to be the most important component of the classroom atmosphere
differ in the two education systems. While child to child and child to teacher interaction is viewed to be the
most important classroom activity in Holland, they stated that during their observations in Turkey, they realized
that students listen to the teacher very carefully and the teacher seems to be the absolute authority in the class.
Moreover, in the study some other variables such as student and teacher behaviors (voice of student and teacher,
instructional materials and classroom design, ways of having access to information, teacher respectability) were
compared from the students’ viewpoint. In addition, the situations found to be surprising by the students in
the Turkish education system were also described. The findings of the study will be analyzed in relation to the
constructivist approach. The findings will be discussed within the context of instruction-related beliefs, the effect
of old habits on the learning and teaching process and the characteristics of individuals living in individualistic
and collectivist societies.
Key words: Classroom atmosphere, Dutch Pre-service Teachers, learning process, study trip.

628

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

ID: 538
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Bir Araştırma
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Özet
21. Yüzyıl becerileri tüm eğitim sistemlerinin gündeminde önemli yer tutmaktadır. Bu beceriler arasında
yaşam boyu öğrenme, sorgulama ve bilgiyi yapılandırma ve bireysel ve kollektif öğrenmeyi yönetme yer almaktadır.
Bir arada düşünüldüğünde bu becerilerin aktif öğrenmenin temel bileşenleri olduğu dikkati çekmektedir. Diğer
bir deyişle, bu becerilerin kazanılması, öğrenenin öğrenme sürecinde zihinsel ve bedensel olarak aktif katılımı ve
kendi öğrenmesine dair bir üst biliş geliştirmesi ile mümkündür. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, bu
çalışmanın amacı öğretmen eğitiminde öğretmen adaylarının ne kadar aktif öğrenenler olduğunu incelemektir.
Nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülen bu çalışmada amaçlı örnekleme tekniğiyle belirlenen ve eğitim
fakültesinde görev yapmakta olan 17 oluşan çalışma grubuyla yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla
veri toplanmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular aşağıda yer almaktadır: 1.Derslerinizde aktif öğrenme
uygulamalarından faydalanıyor musunuz? Hangi yöntem ve teknikleri nasıl kullanıyorsunuz? Dersler esnasında
rolünüzü nasıl tanımlarsınız? 2. Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme uygulamalarıyla ilgili engeller ve çözümler
neler olabilir? Daha sonra görüşme tekniği ile elde edilen bulgular öncelikle deşifre edilmiş ardından içerik
analizine tabi tutulmuştur.
Katılımcıların verdikleri cevaplar derslerde genellikle düz anlatım tekniğinden faydalanıldığını ancak
yine de öğrencileri aktif tutmak ve sorgulama yaptırmak için soru-cevap tekniğine de sıklıkla başvurduklarını
göstermektedir. Kullanılan tekniklerin belirlenmesinde ders içeriğinin de oldukça önemli olduğunu vurgulayan
katılımcılar, uygulama ağırlıklı derslerde öğrencilerin daha aktif olduklarını belirtmişlerdir.
“Öğretim sürecinde, öğretim üyesi olarak rolünüz nedir?” sorusuna katılımcıların verdiği en sık cevap “dersi
yöneten”dir. Bununla birlikte, ders esnasında öğrencileri bireysel ya da grup çalışmalarına yönlendirebildiklerini
ve dolayısıyla dersi yönetenden gerektiğinde müdahale eden ya da süreci yönlendiren kişi (facilitator) olduklarını
da belirtmişlerdir. Bu soruya ilişkin sıklıkla vurgulanan diğer bir rol ise, “planlayıcı”dır.
Öğretim üyelerinin aktif öğrenme uygulamalarına yönelik belirttikleri sorunlar ve çözüm önerileri
akademik, yönetsel, dersler ve içerikleri ve öğrenci temaları altında kodlanmıştır. Öğretim üyelerinin aktif
öğrenmeden yeterince faydalanılamıyor olmasının nedenleri arasında sıklıkla öğretim üyelerinin konuya dair
bilgi ve deneyimin yetersiz olduğunu vurguladıkları gözlenmiştir. Bununla birlikte, öğretmen üyeleri öğretim
görevlerinin yanında pek çok diğer görevlerinin olması, ders içeriklerinin yoğun olması ve bunları yetiştirmek
için zaman sıkıntısı çekmeleri ve öğrencilerin dersler esnasında öğrenmeye hevesli bir tutum sergilememesi,
onların öğretmen adaylarını aktif tutmakla ilgili karşılaştıkları problemlerden bazıları olduğunu belirtmişlerdir.
Bu çalışma kapsamında, öğretmen eğitimi esnasında öğretmen adaylarının ne kadar aktif öğrenen olduğu
incelenmiş ve eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin konuya ilişkin görüşleri derlenmiştir.
Katılımcılar aktif öğrenme tekniklerinden çoğu zaman faydalanamadıklarını ve bununla ilgili çeşitli engeller ve
çözümler dile getirmiştir. Bu engellerin başında, öğretim üyelerinin aktif öğrenme uygulamalarına dair yeterince
bilgi ve deneyim sahibi olmadığı gelmektedir. Bu durum, öğretmen eğitimciler tarafından ele alındığında,
öğrencilerin aktif öğrenen ve öğretenler olması için öğretmen eğitimcilerin sürekli olarak kendileri ve öğretim
yöntemlerini geliştirmesi, diğer bir deyişle “profesyonel öğrenci” olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Öğretim üyeleri, sadece alan bilgilerini değil aynı zamanda yöntem bilgilerini de geliştirerek öğretmen adaylarına
rol model olacakları ortamlar dizayn etmeli ve onları yetkin bir öğretmen olmaya özendirmelidir. Aksi takdirde,
öğretmen adayları kendileri nasıl eğitildiyse kendi öğrencilerini de öyle eğitecek ve bu durum eğitim sistemimizde
bir “kısır döngü” olarak yerini korumaya devam edecektir.
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Öğretmen eğitiminin nihai amacı, öğrenci başarısını artırmaktır. Okullar yirminci yüzyıl becerilerine
ulaşmada, öğretmenlerin ve öğretmen eğitimcilerin aktif öğrenme yöntemlerini kendi öğrenmelerinde hem
de öğretimlerinde içselleştirmesi oldukça önemlidir. Bu durum, aynı zamanda, öğretmenlerin ve öğretmen
eğitimcilerin sorgulamasını ve bireysel ve işbirliğine dayalı olarak bilgi birikimlerini artırmasını gerektirir.
Anahtar kelimeler: öğretmen eğitimi, aktif öğrenme, betimsel analiz
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Abstract
The 21st century skills play an important role in the agenda of all education systems. These skills include
lifelong learning, inquiry and structuring of knowledge and managing individual and collective learning. When
considered together, it is noteworthy that these skills are the basic components of active learning. In other words,
the acquisition of these skills is possible through the mental and physical active participation of the learner in the
learning process and the development of a metacognition of his own learning. Taking this into account, this study
examines how much active prospective teachers are during their teacher education.
In this study carried out by the qualitative research approach, data were gathered through semi-structured
interview form with the study group consisting of 17 teachers educators selected through purposeful sampling
technique. The interview form includes two questions following: 1. Do you benefit from active learning practices
in your classes? What methods and techniques do you use? How do you define your role during lessons? 2. What
can be the obstacles and solutions to active learning practices in teacher education? Then, the findings obtained
by the interview technique were first decoded and then subjected to content analysis.
The answers given by the participants often demonstrate that they have often benefited from the use of the
lecture technique, but also they have often benefited from the question-and-answer technique to keep the students
active and to make them inquire. Emphasizing that the content of the course is also very important in determining
the techniques used, the participants postulated that students are more active in practice-oriented courses.
The most frequent answer given by participants for the question “What is your role as a lecturer in the
teaching process” is “managing the course”. However, they also pointed out that they were able to direct students
to individual or group work during the course, and thus they were the facilitators who intervened or directed the
course when necessary. Another feature often emphasized about the role of the lecturer is “planner”.
Problems and solutions proposed by faculty members for active learning applications are coded under
academic, managerial, lecture and content and student themes. It has been observed that faculty members
often emphasize that the knowledge and experience of the subject is inadequate among the reasons why faculty
members can not benefit sufficiently from active learning. However, they point out that there are many other
tasks in addtion to instructors’ teaching tasks. That the contents of the lessons are intense and that they have
limited time to present all of the content, and that students are not eager to learn during the lessons are some of
the problems they face regarding keeping teacher candidates active.
Teacher educators have also voiced that they often fail to benefit from active learning techniques and
mention various obstacles and solutions to this. At the beginning of these obstacles, teacher educators have
not enough knowledge and experience about active learning applications. This situation suggests that teacher
educators should continuously develop themselves and their teaching methods, in other words, to be “professional
students”, in order for the students to be actively learning and teaching, when they are handled by teacher
educators. Teacher educators should design environments that will serve as role models for teacher candidates by
developing not only field knowledge but also method knowledge, and should encourage them to be a competent
teacher. Otherwise, prospective teachers will train their students as well as they are trained, and this will continue
to be a “vicious cycle” in our education system.
The ultimate goal of teacher training is to increase student achievement. It is crucial for schools and teachers
and teacher educators to internalize active learning methods in their own learning as well as in their teaching
in reaching the twentieth century skills. This also requires inquiries of teachers and teacher educators and to
increase their knowledge base on the basis of individual and collaborative.
Keywords: teacher education, active learning, descriptive analysis
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İlköğretim Programlarında Anahtar Yetkinlikler ve Temel Beceriler
Nevriye Yazçayır1
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Özet
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise
düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı öğretim
programı yenilenmiştir. Bu güncelleme çalışmalarında yenilik olarak adlandırılan değişikliklerden biri de hem
ilköğretim hem de ortaöğretim programlarında hayat boyu öğrenme yeterliklerinin yer almasıdır. İlköğretim
programlarında bu yeterlikler “Öğretim Programında Temel Beceriler” başlığı altında anahtar yetkinlikler olarak;
ortaöğretim programlarında ise “Yeterlilikler ve Beceriler” başlığı altında ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının da
açıklandığı yeterlilikler olarak açıklanmaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 18.12.2006 tarihli
ve 2006/962/EC sayılı “Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler” Hakkındaki Tavsiye Kararının ekinde
“Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler–Avrupa Referans Çerçevesi” yer almaktadır. Bu çerçeve, sekiz
anahtar yetkinliği belirlemekte ve her bir yetkinliğe ilişkin temel bilgi, beceri ve davranışları tanımlamaktadır.
Bu yeterlikler: ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel
yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve
girişimcilik algısı, kültürel farkındalık ve ifade. Yenilenen programlarda yer alan bu hayat boyu öğrenme
yeterlikleri programlarda da açıklandığı gibi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde de (02.01.2016 tarihli, 29581 sayılı
resmi gazetede yayımlanan tebliğle açıklanmış) anahtar yetkinlikler olarak ifade olunan hayat boyu öğrenme
yeterlikleridir.
Ülkemiz eğitim politikalarında anahtar yetkinliklerin her birey tarafından geniş ölçekte kazanılmasına
öncelik verilmektedir. Programlarda hayat boyu öğrenme için temel olan bu yeterliklerin ele alınması olumlu bir
yaklaşımdır. Ancak program uygulamalarında anahtar yetkinliklerin ve ilgili becerilerin öğrencilere etkili olarak
kazandırılması açısından birçok sorunla karşılaşılabileceği de anlaşılmaktadır. Çünkü öğretim programlarında
bu yeterlikler ve ilgili beceriler yukarıda da belirtilen başlıklar altında sadece genel olarak açıklanmış ve bunların
kazandırılması ile ilgili “anahtar yetkinlikler ve ilgili beceriler ayrı bir başlık olarak değil, kazanımların içinde
örtük bir şekilde ve ayrıca kazanımların altındaki açıklamalarla desteklenecek mahiyette verilmiştir. Kazanımlar,
anahtar yetkinliklerin biri veya birkaçıyla birlikte mutlaka ilişkilidir. Bütün yetkinlikler Öğretim Programı’nda
ele alınmış olup öğrencilerin gelişimleri, öğretmenlerin sınıf içinde yapacağı eğitim ve öğretim yöntem, strateji
ve tekniklerinin çeşitlendirilmesiyle mümkün olabilecektir” açıklamasına yer verilmiştir.
Bu çalışmanın amacı özellikle ilköğretim programlarında yer alan anahtar yetkinlikler ve temel
beceriler boyutunun program tasarlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme ilkeleri açısından analizi ve
değerlendirmesini kapsamaktadır. Aynı zamanda çalışma anahtar yetkinliklerin ve ilgili becerilerin kavramsal
olarak değerlendirilmesini de amaçlamaktadır. Çalışma masa başı uzman değerlendirmesi olup, süreç devam
ettiğinden bulgular, sonuç ve öneriler bildiri özetinde yer almamaktadır.
Anahtar kelimeler: Temel eğitim, anahtar yetkinlikler, temel beceriler.
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Abstract
In the 2016-2017 academic year, the Ministry of National Education renewed totalling 51 different
curricula, 17 in primary and secondary school, 24 in high school, 10 in imam preacher secondary school and
imam preacher high school. One of the changes called innovation in these update studies is the involvement
of lifelong learning competencies in both primary and secondary education programs. These competencies in
primary education programs are key competencies under the heading “Basic Skills in Curriculum”; Skills and
attitudes under the title of “Qualifications and Skills” in secondary education programs. “Key Competences
for Lifelong Learning-European Reference Framework” is attached to the Recommendation of the European
Parliament and the Council of Europe dated December 18, 2006, 2006/962 / EC on “Key Competences for
Lifelong Learning”. This framework identifies eight key competencies and describes the basic knowledge, skills
and attitudes pertaining to each competency. These competencies include; communication in mother language,
communication in foreign languages, mathematical competence and core competencies in science / technology,
digital competence, learning to learn, social and civic competencies, initiative and entrepreneurship perception,
cultural awareness and expression. These lifelong learning competencies, as explained in the renewed programs,
they are the qualifications expressed as key competences in the Turkish Qualifications Framework (explained in
the communiqué published in the Official Gazette dated 02.01.2016 numbered 29581).
Each individual on a broad scale in our national education policies gives priority to the acquisition of key
competencies. A positive approach to address the competencies is essential for lifelong learning in curricula.
However, it also understood that many problems might encountered in program implementations in terms
of effectively bringing in key competencies and related skills to the students. Because, in curricula, these
competences and related skills are only explained in general under the headings mentioned above and the
following explanation has made about them. “Key competencies and related skills are not given as a separate title
but in an implicit way with the achievements and also in the nature to be supported by the explanations below
their achievements. Achievements are associated with one or several key competencies. All competencies are
covered in the Curriculum and the development of the pupils will be possible by diversifying the methods and
strategies and techniques of the teachers in the classroom”.
The aim of this study is to analyse and evaluate key competencies and basic skills dimension in primary
education programs in terms of program designing, implementation, evaluation and development principles.
At the same time, the study aims at conceptual evaluation of key competencies and related skills. The study is a
desk-based expert evaluation. As the process continues, findings, conclusions and suggestions are not included
in the abstract.
Keywords: Basic education, key competences, basic skills.
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Özet
Öğrenme sürecinin önemli bir koşulu olan derse etkin katılım, öğrencinin kendini öğrenmeye vermesiyle
ilişkilidir. Güdülenilmiş eylemin başlatılmasının yanı sıra engel ve zorluklara rağmen eylemin sürdürülmesi
olarak tanımlanan derse kendini verme, davranışsal ve duyuşsal olmak üzere iki boyutu içermektedir. Kendini
derse vermenin davranışsal boyutu öğrenme işi sırasındaki çaba, dikkat ve konsantrasyondan oluşurken duyuşsal
boyutu öğrenme sırasındaki coşku, ilgi, hoşlanma gibi olumlu duyguları içermektedir. Araştırmalar derse etkin
katılımın öğrenci başarısı ve davranışlarının yordayıcısı olduğunu, ayrıca öğrenciyi öğrenme ortamındaki riskli
davranışlardan koruduğunu göstermektedir.
Derse etkin katılımın etkili olabileceği düşünülen bir diğer yapı umuttur. Öğrencilerin güdüleri, bilişsel
süreçleri ve akademik başarıları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan umut, amaca yönelik enerji ve amaca
ulaşmak için farklı yolları planlamayı içermektedir. Umudun geliştirilmesinde, sınıfın yani öğrenme ortamlarının
rolü üzerinde durulmaktadır. Umudun geliştirilmesine yönelik stratejilerin sınıf ortamında etkililiğini sağlayan
faktörlerden birinin de sınıf ortamında öğrencinin etkin katılımı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda öğrencilerin
derse etkin katılımlarının ve umut düzeylerinin incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin fen bilimleri dersinde etkin katılımlarının umut
düzeylerini yordayıp yordamadığını belirlemek ve öğrencilerin sınıf düzeyi, okula devam şekli değişkenlerine
göre derse etkin katılımlarını ve umut düzeylerini incelemektir. Araştırmada şu sorulara yanıt aranmaktadır:
1) Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin derse etkin katılımları umut düzeylerinin anlamlı yordayıcısı mıdır? 2)
Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin derse etkin katılımları ve umut düzeyleri sınıf düzeyine ve okula devam
şekline göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Betimsel araştırma türlerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmaya, 2015-2016 öğretim
yılında yatılı bölge ortaokullarına devam eden 6 (N=125), 7 (N=99) ve 8. sınıf (N=105) öğrencileri katılmıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında, Etkin Katılım Ölçeği ve Çocuklarda Umut Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin
analizinde, etkin katılımın umut düzeyini yordayıp yordamadığının belirlenmesinde basit doğrusal regresyon
analizi; umut ve etkin katılım düzeylerinin okula devam şekline göre incelenmesinde bağımsız örneklemler için
t testi, sınıf düzeyine göre incelenmesinde varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Verilerin analizi sonucu şu bulgulara ulaşılmıştır: Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin, fen bilimleri
dersinde, etkin katılımları umut düzeylerini anlamlı düzeyde (p=.000) yordamaktadır. Derse kendini verme
umuda ilişkin toplam varyansın %24’ünü (R2=.24) açıklarken, hoşnutsuzluk umuda ilişkin toplam varyansın
%7’sini (R2=.07) açıklamaktadır. Öğrencilerin derse etkin katılımları duyuşsal kendini verme alt boyutunda sınıf
düzeyine göre [F(2-326)= 11.280 , p<.05] anlamlı farklılık gösterirken, okula devam şekline göre anlamlı fark
bulunmamaktadır. Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin umut düzeyleri sınıf düzeyine ve okula devam şekline
göre anlamlı farklılık göstermemektedir.
Araştırmada ulaşılan yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin derse etkin katılımlarının umut düzeylerini
artırdığı sonucu, öğrencilerin etkin katılımlarını sağlayacak öğrenme öğretme süreçlerinin yapılandırılmasının
önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Etkin katılım, kendini verme, umut
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Abstract
Engagement in the classroom, which is an important condition of the learning process, is related to the
student’s motivation to learning. Engagement to the class which is defined as initiating the motivated action and
keep doing such action in spite of the barriers and difficulties includes behavioral and affective dimensions. The
behavioral dimension of engagement to the class involves effort, attention and concentration in learning while
the affective dimension involves positive emotions such as enthusiasm, interest and enjoyment.
Another element that is thought to be effective for engagement in the classroom is hope. The hope, which
has a strong influence on students’ motivation, cognitive processes and academic achievement, involves planning
different ways to achieve goal and the required energy. In the development of hope, the role of the classroom,
i.e. the learning environments, is emphasized. It can be said that one of the factors that make the development
strategies of hope effective in the classroom environment is the engagement of the students in the classroom
environment. In this context, it is thought to be be useful to examine the engagement of students and their level
of hope.
The aim of this research is to determine whether the engagement of the regional boarding secondary school
students in science courses predicts the level of hope and examine the engagement and hope levels of the students
in the classroom in accordance with the variables of their grade level and the attendance level. In the research, the
answers to the following questions are sought: 1) Are the engegement of the regional boarding secondary school
students to the class a significant predictor of their level of hope? 2) Do the engegament of the regional boarding
secondary school students to the class and their hope levels show a significant difference according to the grade
level and the attendance level?
The relational screening model, which is one of the descriptive research types, is used in this study and 6th
(N = 125), 7th (N = 99) and 8th grade (N = 105) students attending the regional boarding secondary school
students participated. The Engagemet &Disaffection Scale and Children’s Hope Scale were used in the collection
of research data. In the analysis of the data, simple linear regression analysis was used to determine whether the
engagement predicts the level of hope; the t test was applied in the examination of the hope and engagement
levels in accordance with the school attendance, and variance analysis (ANOVA) was applied in examining
according to grade level.
The results of the analysis of the data reveal that the engagement of the regional boarding secondary school
students in the science classes predicts the hope levels in significant level (p=.000). While active engagement
explains the 24% (R2=.24) of the total variance related to the hope level, the disaffection explains the 7%
(R2=.07) of the total variance related to the hope. While engagement of the students in the classroom shows a
significant difference according to the grade level in the affective engagement [F(2-326)= 11.280 , p<.05], there
is no significant difference according to the attendance to the school. The hope levels students does not differ
significantly according to grade level and attendance level.
Keywords: Effective participation, engagement, hope
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Özet
Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Genel Esaslarından Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Maddesine
göre, kültürel değerlerin gençlerimize öğretilmesi milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bir nesil
yetiştirilmesi bakımından zorunlu görülmüştür. Bu hedefi yerine getirmek üzere öğrencilerin kültürel değerleri
belleklerinde kalıcı öğrenme oluşturmasına etki eden Kolb’un deneyimsel kuramına dayalı öğretimin kullanılması
önerilebilir. Bu bağlamda araştırma, Kolb’un deneyimsel öğrenme modeli öğrencilerin yabancı dilde yazılı olan
kültürel öğe içerikli metinleri anlamasında etkili midir, öğrencilerin deneyimsel öğrenme modeli ile yapılan
öğrenme konusundaki görüşleri nelerdir ve öğrenciler tarihi eserleri tanıyıp değerlerimizi takdir edebildiler mi
problemlerine yanıt aramıştır.
Bu araştırma hem nitel hem de nicel olarak betimlenmektedir. İngilizce dersinde öğrencilerin yabancı
dilde yazılı olan kültürel öğe içerikli metinleri anlamasında deneyimsel öğrenmenin etkisini araştıran bu
araştırmada, nicel verileri ölçmek için öntest-sontest deseni uygulanmıştır. Öğretmen merkezli yöntemle sınıf
içerisindeki uygulamalardan elde edilen başarı puanları ile deneyimsel öğrenmeye dayalı uygulama sonunda
elde edile başarı puanları arasındaki fark Ön-test yoluyla kıyaslanarak ortalamalar arasındaki farkın manidar
olup olmadığı araştırılmıştır. Diğer yandan öğrencilerle uygulama öncesi, esnasında ve sonunda görüşmeler
yapılmış ve görüşmelerden toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma bu yönüyle nitel bir özellik
de taşımaktadır.
Nicel verilerle, uygulamaya katılan öğrencilere verile ön-test ve son-test ortalamaları arasında farklardan
ortaya çıkan bulgular, ön test ve son test notları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu, yani
öğrencilerin deneyimsel eğitimle yapılan uygulamada daha başarılı bir tablo çizdiklerini göstermiştir. Nitel veriler
ise, katılımcıların gerçekleştirilen uygulamayı olumlu ve etkin buldukları; kültürel değerlerimizin tanıtılmasına
ve gelecek kuşaklara aktarmalarının sağlanmasını konusunda ortak görüşleri, bu kültürel değerleri öğretmede
öğretmenlerimizin derslerini klasik, ezberci yöntemin dışına çıkarak çağdaş ve öğrenci merkezli bir model olarak
bilinen deneyimsel öğrenme yöntemini kullanmaları yönünde bulguları ortaya koymuştur.
Araştırma bulgularından sonuç çıkarılacağı üzere yetişkin İngilizce öğrencilerinin kültürel içerikli metinleri
okuma ve anlamasında öğrenme yönteminin önemli bir etki sağladığı ortaya çıkmıştır. Öğrenmenin deneyim
yoluyla oluştuğu genel olarak kabul edildiğinde, deneyimsel öğrenme yetişkin öğrenmesinde nihai bir yol
olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Çalışmadan elde edilen bulgulardan hareketle; deneyimsel öğrenme sürecine yetişkin eğitiminde daha çok
yer verilmesi, öğreticilerin deneyimsel öğrenme konusunda uygulamalı eğitimler alması, öğretim ortamlarının
bu yaklaşıma uygun olarak tasarlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretimi, deneyimsel öğrenme, kültürel değerler.
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Abstract
According to Article 2 of the Basic Law of National Education, which is the General Principles Regulating
the Turkish National Education System, teaching cultural values to our youth has been seen as a necessity in
order to educate a generation who loves the nation and always try to glorify it. To fulfill this goal, It could
be recommended to use the teaching based on Kolb’s experiential theory which influences the formation of
permanent learning in the memory of the cultural values of the students.
In this context, the research is seeking an answer to the problems if Kolb’s experiential learning model has
an effect on students’ comprehension of texts including cultural elements written in foreign languages, what the
students’ opinions on the learning done by the experiential learning model and can students recognize historical
values and appreciate our values.
This research is defined by both qualitatively and quantitatively. In this research, which investigates the
impact of experiential learning on students’ comprehension of texts including cultural elements written in
foreign languages in English course, pretest-posttest method were implemeted to measure quantitative data.
By comparing with the pre-test, the difference between the achievement scores obtained from the practices in
the classroom with the traditional method and achievement scores obtained from experiential learning-based
practice, this difference between the averages is meaningful or not has been researched. On the other hand,
interviews were conducted with students before, during and after the research, and the data collected from the
interviews were analyzed by content analysis. Research is also qualitative in this respect.
Quantitatively, the findings of the differences between the pre-test and post-test averages given to the
students participating in this research have shown that there is a statistically significant difference between pretest and post-test grades, that is, students have become more successful in practice with experiential training. As
for the qualitative data, it has given the findings that the participants found the implementation to be positive and
effective; their shared opinions on maintaing our cultural values and transmitting to future generations by using
the experiential learning methods known as contemporary and student-centered models by teaching cultural
values other than the teacher centered method of teaching.
The study has concluded that experiential learning method has a significant impact on adult English
learners’ reading and comprehension of texts including cultural content. When it is generally accepted that the
learning occurs through experience, experiential learning has been the ultimate way of adult learning and will
continues to be so.
Based on the findings of the study, it has been suggested laying more emphasis on/urging more upon
experiential learning process in adult education, and the instructors/educators should take practical trainings
on experiential learning, teaching contexts should be designed in accordance with experiential learning method.
Key words: English teaching, experiential learning, cultural values.

637

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi / 26-28 Ekim 2017 / Muğla

ID: 546
2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Soner Aladağ1, Savaş Tur2, Gürkan Kuşcuoğlu3
1Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, soneraladag@yahoo.com
2Adnan Menderes Üniversitesi, savastur94@hotmail.com
3Adnan Menderes Üniversitesi, gurkankuscu_09@hotmail.com

Özet
Hayat Bilgisi, öğrencilerden kendini ve çevresini tanıma, kendini geliştirerek çevresine uyum gösterme,
çok yönlü ve yaratıcı düşünme, problem çözme gibi özelliklerin temellerinin atıldığı bir derstir. Hayat Bilgisi
Dersi Öğretim Programı yaparak yaşayarak öğrenmeyi merkeze alan, öğrencilerin temel yaşam becerilerini
kazanmalarını esas alan bir anlayışla hazırlanmıştır. Programda öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini
geliştirerek keşfeden, soran, sorgulayan, üreten ve sorun çözebilen bireyler haline gelmeleri amaçlanmıştır.
Ayrıca öğrencilerin içinde yaşadığı mekâna ve topluma uyumlarını sağlayabilmeleri ve kültürel aktarımı
gerçekleştirebilmeleri amacıyla toplumsal değerlerin kazandırılmasına da önem verilmiştir. Hayat Bilgisi öğretim
programında 2015 yılında değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliklerin ardından program 1. sınıflardan başlayarak
kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı da 2017 yılında uygulanmaya başlanan Hayat Bilgisi Öğretim programı hakkında
Sınıf Öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden Fenomenoloji deseni
kullanılmıştır. Bu yıl uygulamaya konan Hayat Bilgisi öğretim programına ilişkin deneyimlerinden yola çıkarak
düşüncelerini almak için bu yöntem tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Aydın İline bağlı Milli Eğitim İlkokullarında görev yapmakta olan
10 Sınıf Öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Öğretmenlerin 1. Sınıf öğrencilerini okutmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerini derinlemesine
incelemek adına bu çalışmada ‘içerik analizi’ yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Elde edilen bulgular analiz sürecindedir analiz sürecindedir.
Analizin gerçekleşme aşamaları ise (1) veriler kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların
organize edilmesi ve (4) bulguların yorumlanması ve tanımlanması şeklinde yapılmıştır. İçerik analizi, toplanan
verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların ortaya
çıkarılmasına olanak tanır. Sınıf öğretmenleri kazanım sayısında azalma olduğunu belirtmişlerdir.
Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre öğretmenler kazanımları öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine,
yaş seviyelerine, sınıf düzeylerine vb. gibi öğrencilere uygunluğunu olumlu bulunmuş ve sınıf öğretmenleri
içerikteki değişikliklerin programda açıkça belirtilmediğini ve içeriğin nasıl aktarılması gerektiği konusunda
da açıklamaların yetersiz olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinden ikisi programla
ilgili sorulara ders kitaplarına yönelik cevaplar vermiştir. Bu da programın ders kitaplarıyla zaman zaman
karıştırılabildiğini gösterebilir. Programın uygulanmasında ailelerden kaynaklı sorunlarında olduğu ulaşılan
sonuçlardandır. Program hakkında yapılacak yeni çalışmalar ailelerin ve öğrencilerin program hakkındaki
düşüncelerini öğrenmek için yapılabilir ve öğretmenlere program hakkında hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler
verilebilir.
Anahtar kelimeler: Hayat Bilgisi, Program, Öğretmen Görüşleri.
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Abstract
Life Science is a lesson in which students learn about themselves and their surroundings, by developing
themselves they adapt to their surroundings, and it is also based on creative thinking and problem solving. Life
Sciences Teaching Program was prepared by taking the learning by doing and living as centre and it is based
on an understanding that students will acquire basic life skills. The aim of the program is to develop students’
scientific process skills and to become individuals who can discover, inquire, produce and solve problems. In
addition, importance has been given to bringing social values in order to enable students to harmonise in the
society they have lived in and to carry out cultural transfer. The Life Science curriculum was revised in 2015.
Following these changes, the program started to be applied gradually starting from the 1st grade.
The purpose of this study was to take the views of the Class Teachers about the Life Science Curriculum,
which started to be implemented in 2017. Phenomenology design is used in this study as qualitative research
methods. This method has been preferred in order to get ideas from the experience of the Life Science teaching
program which was put into practice this year. Semi-structured interviews were conducted as data collection
tools. The study group of the study is composed of 10 Class Teachers who are working in Primary Schools in
Aydın. Criteria sampling method was used in the selection of the study group. Teachers of 1st grade students
were taken as criterion. In order to examine the obtained data in depth, ‘content analysis’ method was used in
this study. The main purpose of content analysis is to reach concepts and associations that can explain collected
data. The findings are in the analysis process. The stages of the analysis were (1) coding of data, (2) finding the
themes, (3) organizing codes and themes, and (4) interpreting and identifying the findings. Content analysis
requires an in-depth analysis of collected data and allows for the uncovering of previously unfamiliar themes and
dimensions. Class teachers indicated that there is a decrease in the number of acquisitions.
According to the results reached in the study, the teachers found the acquisitions suitable to the readiness
levels of the students, age levels, class levels etc… and that class teachers are not clearly informed about the
changes in the content and that it is insufficient to explain how the contents should be transferred. In addition,
two of the class teachers who participated in the study gave answers related to the textbooks about the program.
This may show that the program can sometimes be mixed with textbooks. In the implementation of the program
one of the results that are found in the problems originates from the families. New works on the program can be
done to learn about family and students’ ideas about the program, and pre-service and in-service trainings can
be given to teachers about the program.
Key words: Life Science, Curriculum, Teacher views.
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Özet
Temel matematik öğrenme alanlarından birisi olan cebir alanına ilişkin geçmişten günümüze dek süregelen
pek çok sayıda ve farklı boyutlarda araştırmalara rastlanmaktadır. Yapılan müfredat değişiklikleri ile de desteklenen
cebir öğretimi, farklı çalışmaların da ışık tutması ile zamanın ruhuna uygun biçimde yapılandırılmıştır. Matematik
programının yenilenmesi kapsamında 2005 yılında ortaokul programında yer bulan örüntü konusu, genellemeye
ulaşma yolunda büyük önem taşımaktadır. Yapılan çok sayıda çalışmaya karşın, öğrenci öğrenmesini ölçmek için
yapılan gerek uluslararası gerekse ulusal sınav sonuçları, cebir konusundaki güçlüklerin sona ermediğini gözler
önüne sermektedir(Erbaş, Çetinkaya, & Ersoy, 2009). Cebirsel düşünmenin gelişiminde önemli rol oynayan
örüntülerin genellenmesi konusu, öğrencilerin cebirsel düşünme süreçlerini açığa çıkarmada anlamlı ipuçları
sağlamaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarının, 6. Sınıf öğrencilerinin cebirsel örüntüleri genellemede
kullandıkları stratejileri ve düşünce yapılarını nasıl teşhis ettikleri araştırılmıştır. Cebirsel örüntülerin nasıl
genellendiğine ilişkin çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların bir bölümü temel eğitimin farklı
seviyelerinde eğitim gören öğrencilerin, bir bölümü de matematik öğretmen adaylarının genelleme süreçlerini
incelemeye dönüktür. Bunların yanında, kamu kurumlarında görev yapmakta olan matematik öğretmenlerinin
de örüntülerin genellenmesine ilişkin öğrenci bilgilerini araştıran çalışmalara da rastlanmaktadır. Fakat ulusal
alan yazında öğretmen adaylarının öğrenci görevlerine ilişkin pedagojik alan bilgisini inceleyen bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu nedenle, söz konusu çalışma öğretmen adaylarının öğrencilerin cebirsel düşünme süreçlerine
ilişkin bilgisini araştırması açısından önemlidir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin
ilköğretim matematik öğretmenliği programına devam eden 35 adet öğretmen adayı ile yürütülen çalışmada,
adaylara dört farklı öğrenci yaklaşımı sunulmuş ve kullanılan öğrenci yaklaşımlarını analiz etmeleri istenmiştir.
Öğretmen adaylarının öğrenci yanıtları bağlamında pedagojik alan bilgisinin belirlenmesinin amaçlandığı
bu araştırmanın verilerinin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemleri
benimsenmiş ve durum çalışması (casestudy) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, öğretmen adaylarının
görünür stratejileri daha kolay belirledikleri ancak öğrencilerin çözümlerinin altında yatan düşünce yapılarını
belirlemede zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle kovaryasyonel düşünme yapısını teşhis etmede zorlanmaları
kendilerinin de bu tür düşünceye fazla aşina olmadıkları sorusunu akla getirmektedir.
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Abstract
Algebra, one of the learning fields of basic mathematics, has been a subject for several researches conducted
in various dimensions in course of time. Algebra teaching, supported by the curriculum changes inspired
by various studies, has been restructured along with the zeitgeist. Within the scope of the renovation of the
mathematics program, the subject of patterns in the 2005 secondary school programs has a significant role in
achieving the generalisation. Despite the diverse studies conducted, scores of the national or international exams
that are used for the assessment of the student learning clearly reveal that the problems faced in algebra teaching
have not been overcome yet (Erbaş, Çetinkaya, & Ersoy, 2009). The subject of the generalisation of patterns,
which has a significant role in the development of the algebraic way of thinking, provides substantial tips in
revealing the processes of students’ algebraic way of thinking. This research analyses the ways the prospective
teachers identify the strategies and frames of mind used by the 6th graders in generalising the algebraic patterns.
There have been numerous researches conducted on how the algebraic patterns are generalised. Some of those
researches are focused on the generalisation processes of students studying at different levels of the basic
education, and some are focused on the prospective mathematics teachers. Apart from those, there are studies
that teachers at public schools conducted on their students’ way of generalising the patterns. However, in terms
of body of national literature, there are no studies conducted on the prospective teachers’ pedagogical content
knowledge regarding the student tasks. Therefore, the study in question is significant in that it analyses not only
the prospective teachers’ but also the students’ knowledge regarding the processes of algebraic thinking. This
study was conducted at a state university with 35 prospective mathematics teachers in 2016/2017 academic year,
and the prospective teachers were given four different student approaches each of which was then asked to be
analysed by them. The collection of data, analysis and interpretation of this study, which aim at identifying the
prospective teachers’ pedagogical content knowledge within the context of student answers, contain qualitative
research methods and a case study design. At the end of the study, it was brought into the light that prospective
teachers are good at identifying the visible strategies, however they had difficulty identifying the frames of mind
that lie beneath the students’ answers. Especially, the difficulty that the prospective teachers has in identifying
the covariational frame of mind is suggestive of the fact that they are not so familiar with that specific frame of
mind either.
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Özet
Matematiğin başlıca alanlarından birisi olan cebir, aynı zamanda ortaokul matematik programında da
ağırlıklı olarak yer tutmaktadır. Alan yazında, cebir öğretimi ile ilişkili olmak üzere, temel kavramların öğretimi ve
cebirsel düşünmenin gelişimine yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir bölümünde, diğer
matematik alanlarında olduğu gibi, cebir öğrenme alanında da öğrencilerin karşılaştığı bir takım güçlüklerden
söz edilmekte ve bunların giderilmesi için çeşitli önerilere yer verilmektedir. Bu tür güçlüklerin giderilmesi için,
Kamu ve özel sektörde görev yapmakta olan öğretmenler kadar, henüz öğretmenliğe adım atmamış öğretmen
adaylarının da pedagojik alan bilgilerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Alan
yazında cebir öğretimine ilişkin çok sayıda çalışma olmasına rağmen, öğretmenlerin öğrenci bilgisi üzerine fazla
çalışma bulunmamaktadır(Baş, Erbaş, Çetinkaya, 2011). Öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi de üzerinde
sıklıkla durulan bir konu olmamıştır. Bu açıdan bakıldığında, aday öğretmenlerin video ders kayıtları yardımı ile
alan bilgisinin gelişimini araştıran bu çalışmanın alana katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmada, 3 örnek
ders videosunun yaklaşık 2 haftalık aralarla adaylara izletilmesi ile öğretmen adaylarının cebir alanına yönelik
pedagojik alan bilgileri araştırılmıştır. Daha büyük bir çalışmanın bir bölümünü oluşturan söz konusu araştırma,
öğretmen adaylarının akranlarının işlediği dersi gözlemlemesi üzerine kurgulanmıştır. Durum çalışması
kullanılan araştırmada, veriler nitel araştırma yöntemlerine göre analiz edilecektir. Literatürde pedagojik alan
bilgisinin belirlenmesine yönelik olarak oluşturulmuş kriterlerden yararlanılarak(Jones ve Moreland, 2004; Kulm
ve Wu, 2004; McDuffy, 2004; Sánchez ve Llinares, 2003; Penso, 2002), gözlem notlarından elde edilen katılımcı
yanıtları farklı kategoriler altında toplanacaktır. Derslerde örnek video kaydı kullanımı, öğretmen eğitiminde son
zamanlarda sıklıkla gerçekleştirilen bir uygulamadır (Jilk, 2016). 2016-2017 yılı eğitim-öğretim yılında bir devlet
üniversitesinde yürütülmüş olan çalışmanın katılımcıları, ilköğretim matematik öğretmenliğinde okumakta olan
30 matematik öğretmen adayıdır. Çalışma sonunda, öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin, video
izleme süreci boyunca nasıl değiştiği belirlenecektir. Analiz süreci devam eden çalışmanın sonucunda, örnek
ders kaydı izlemenin, öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisini geliştirmekte etkili olup olamayacağının
belirlenmesi beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: cebir, ders video kaydı, pedagojik alan bilgisi
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Abstract
Algebra, being one of the essential fields of mathematics, has a significant part in the secondary school
programs as well. Various studies regarding algebra teaching, teaching the basic concepts and the development
of algebraic thinking can be found in literature. As in the other fields of mathematics, some of those studies
discuss the difficulties that the students have in learning algebra, and also offer various suggestions to overcome
the problems. In order to overcome those difficulties, it is significant to identify the prospective teachers’ level of
pedagocical content knowledge as well as the teachers working at public and private sector. Despite the amount
of the studies conducted on teaching algebra in literature, there are few studies on the teachers’ knowledge of the
students (Baş, Erbaş, Çetinkaya, 2011). Pedagogical content knowledge of prospective teachers is not thought
to be a popular subject to study on. In this point of view, this study is expected to contribute to literature in
that its focus is on the development of content knowledge of prospective teachers assisted with sample lesson
videos. Prospective teachers watched 3 sample lesson videos in 2-weeks intervals, and their pedagogical content
knowledge on the algebra field was the scope of the research in this study. This substudy, part of another wider
study, is structured upon the observation of lessons that prospective teachers have among one other in turns.
This study uses case study and data will be analysed in terms of qualitative research methods. The criteria in
literature to be used in this study is based on defining and forming the pedagocical content knowledge (Jones
and Moreland, 2004; Kulm and Wu, 2004; McDuffy, 2004; Sánchez and Llinares, 2003; Penso, 2002), and answers
of participants taken from their observation notes will be categorised. In teacher education lately, using sample
lesson videos in classes is so common (Jilk, 2016). 30 prospective teachers, who are studying mathematics at the
branch of elementary school teaching at a state university, are the participants of this study. This study aims to
find out and identify how the pedagogical content knowledge of prospective teachers change during the period
that they watch sample lesson videos. At the end of the study, the analysis phase of which is still continuing, it is
expected to find out whether watching sample lesson videos will be useful and influential to prospective teachers
in improving their pedagogical content knowledge.
Key Words: algebra, sample lesson video, pedagogical content knowledge
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Özet
Öğrenci direnç davranışları, öğrencilerin okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerine, öğretmene veya yöneticilere
bilerek ve isteyerek, çoğu zaman önceden planlayarak çeşitli biçimlerde karşı koyarak tepki göstermeleridir.
Bu tanıma dikkatle bakıldığında, direnç davranışlarının sıradan yaramazlıklar gibi aniden gelişen davranışlar
olmadığı, çoğu zaman öğrenci tarafından önceden planlandığı ve yöneltildiği kişi veya duruma yönelik birtakım
mesajlar taşıdığı söylenebilir. Bu tür davranışlardaki mesajların doğru analiz edilip anlaşılması, bunlarla başa çıkma
stratejilerinin de doğru belirlenmesini ve gerek öğrenci gerekse tepkisini yönelttiği diğerleri arasında uzlaşmacı,
barışçıl ve eğitsel değeri yüksek çözümler üretilmesini sağlayacaktır. Bu tür davranışlar, öğrencilerin akademik,
sosyal ve psikolojik gelişimlerini olduğu kadar, öğretmenlerin de mesleki doyumlarını olumsuz etkileyebilirler.
Bu nedenle bunlar üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir. Ancak yapılan taramalarda taşıdığı öneme
rağmen öğrenci direnç davranışlarının eğitimde ihmal edilen konulardan biri olduğu ve yeterine ele alınmadığı
görülmüştür. Bu gereksinimden hareketle yapılan bu çalışmada, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin
derslerine girdikleri öğrencilerin direnç davranışlarına ilişkin algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın
katılımcıları Adana merkez ilçelerindeki altı tipik devlet ilkokulunda görev yapmakta olan 152 sınıf öğretmenidir.
Cinsiyetini belirten öğretmenlerin 69’u (%46.3) kadın, 80’i (%53.7) erkektir. Verilerin toplanmasında, beşli
Likert tipinde bir araç olan ve dört boyuttan oluşan Öğrenci Direnç Davranışları Ölçeği (ÖDDÖ) kullanılmıştır.
Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analizler
sonucunda, öğretmenlerin ÖDDÖ puanlarına ait ortalamaların beşli bir ölçek üzerinde “orta” kabul edilebilecek
düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin öğrenci direnç davranışlarına yönelik algıları arasında cinsiyete ve
mezun olunan okul türüne göre anlamlı bir fark bulunmaz iken, öğretmenlerin mesleki kıdemleri bakımından
puanlar arasında anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Direnç, direnç davranışları, ilkokul
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Abstract
Student resistance is reacting to the teaching-learning activities, teachers, or administrators knowingly and
willfully, many times intentionally by resisting in various ways. A detailed analysis of this definition indicates that
unlike naughty behaviors, resistance behaviors do not develop suddenly, they are often planned beforehand by
the student, and they contain some messages to the person or institution it is directed at. The correct analysis and
understanding of the messages in these behaviors enables to have reconciliatory and peaceful solutions with high
educational value between students and the others to whom the reaction is directed. These kinds of behaviors
could have negative effects not only on students’ academic, social, and psychological development but also on
teachers’ professional satisfaction. Therefore, these issues should be elaborated carefully. However, despite the
importance indicated in the screenings, student resistance behaviors are one of the neglected issues that are not
pointed adequately. With reference to this need, the present study aims to identify perceptions of primary school
teachers about students’ resistance behaviors. The participants were 152 primary school teachers who worked
in six typical state schools in central towns of Adana. Of all the teachers who indicated their gender, 69 were
female (46.3%) and 80 were male (53.7%). Data were collected through the Student Resistance Behaviors Scale
(SRBS), which is a 5-point Likert tool that has four dimensions. In addition to descriptive statistics, data were
analyzed using t-test and one-way ANOVA. Results show that mean scores for SRBS were “medium” on a 5-point
Likert scale. While teachers’ perceptions about resistance behaviors showed no significant differences according
to gender and the type of school they graduated from, scores showed significant differences in terms of teachers’
years of experience in profession.
Keywords: Resistance, resistance behaviors, primary school
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Dijital Oyun Temelli Öğretime/Öğrenmeye Karşı Ortaokul Öğretmenlerinin ve
Öğrencilerinin Görüşleri
Serkan Dinçer1
1Arş. Gör. Dr, Çukurova Üniversitesi, dincerserkan@cu.edu.tr

Özet
Dijital oyunlar dünyada potansiyel bir öğrenme aracı olarak kullanılmaktadır. Oyun temelli öğretim/
öğrenme yaklaşımlarının (bilgisayar tabanlı) geçmişi uzun yıllara dayanmasına rağmen bu yaklaşımlar
günümüzde belirli bir yönteme göre uygulanmamaktadır. İlgili araştırmalar incelendiğinde, Türkiye’deki
ortaöğretim kurumlarında bu tür yaklaşımların bilişim teknolojileri dersi kapsamında ele alınmaya çalışıldığı
belirtilse de uygulamada birçok yöntemsel hatanın var olduğu araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir. Bu
araştırmada bu tür yöntemsel hataların belirlenmesi amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda “öğretmenlerin ve
öğrencilerin oyun temelli öğrenme yaklaşımına karşı görüşlerinin ne olduğu” sorusuna cevap aranmıştır. İki
farklı okulda bulunan 21 ortaokul öğretmeni 28 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplamda 49 kişi araştırmanın
katılımcılarını oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla veriler toplanmıştır. Araştırmada
elde edilen bulgulardan öğretmenlerin -serbest zaman etkinliği adı altında- öğrencilerin bilgisayarda oyun
oynamalarına izin vermelerini bu yaklaşımları kullanma şeklinde yorumladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bir grup
öğretmen ise dijital oyun ile öğretim/öğrenmeye karşı olduklarını belirtmiştir. Buna karşı bazı öğretmenlerin bu
yaklaşımları doğru algıladıkları, özellikle yabancı dil öğretimi ve fen bilgisi derslerinde destekleyici bir materyal
olarak kullandıkları anlaşılmıştır. Yeterli sayıda eğitsel oyun ve bilgisayarın mevcut olmaması, bu yaklaşımları
doğru kullanan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların başında olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler ile yapılan
görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde ise öğrencilerin oyun oynama motivasyonları
nedeniyle konulara daha hakim olma isteklerinin olduğu, özellikle strateji – simülasyon tarzı oyunlara öğrenme
açısından daha yatkın oldukları belirlenmiştir. Ancak öğrenciler her ne kadar bilgisayar oyunlarını oyun temelli
öğrenme ile ilişkilendirseler de bu tür yaklaşımları oyun oynamanın bir aracı olarak gördükleri anlaşılmıştır.
Sonuç olarak Türkiye’deki oyun temelli öğrenme yaklaşımlarının hem öğretmen hem öğrenciler tarafından doğru
algılanmadığı bulgusunu elde etmiştir. Bu yanılgıların önüne geçmek için özellikle öğretmen eğitiminde bu
yaklaşımların detaylı ele alınması, kurumların daha fazla öğretici oyunlara erişim sağlayabilmesi için çalışmaların
yapılması önerilmektedir. Son olarak ileriki çalışmalarda farklı dersler için gözleme dayalı incelemeler yapılarak
sorunların tespit edilmesi ve en ideal oyun temelli öğretim/öğrenme ortamlarının belirlenmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Oyun temelli öğretim, oyun temelli öğrenme, bilgisayar destekli öğretim.

646

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla

Middle-School Teachers’ and Students’ Views about Digital Game-Based Teaching
and Learning
Serkan Dinçer1
1Researcher, Çukurova University, dincerserkan@cu.edu.tr

Abstract
Digital games are used as a potential learning tool in the world. Although the history of game-based teaching
and learning approaches (computer-based) goes back many years, these approaches do not follow a certain
method. When we look at the related literature, although we see that these approaches are addressed within the
scope of the course of information technologies, researchers have indicated that there are many methodological
mistakes. The present study aims to identify these methodological mistakes and to seek answers to the question
“what are the views of middle-school students and teachers with regard to game-based teaching and learning. 49
participants, 21 teachers and 28 students, from two schools took part in the study. The data were collected using a
semi-structured interview form. The results showed that teachers felt that they used these approaches when they
were only giving students permission to play computer games under the name of leisure time activities. A group
of teachers expressed their opposition to digital game-based teaching and learning while it is found that some
teachers have understood these approaches as it should be and used them as a supportive material especially in
foreign language and science courses. It is observed that the lack of computers and educational games is the main
problem for teachers who use these approaches well. Data obtained from student interviews indicated that they
are willing to be more knowledgeable about the subjects due to their motivation to play games and they are more
inclined to strategy and simulation games. But although they associate video games with games-based learning,
it is understood that students consider these approaches as a way to play games. The results also revealed that
game-based approaches are not correctly perceived by teachers or students in Turkey. In order not to fall into
these mistakes, it is proposed that these approaches should be examined in detail especially in teacher training
programs and efforts should be made to allow schools to have more teaching games. Finally, for further studies, it
is also recommended to clarify problems regarding these approaches by conducting observational examinations
for different courses and to determine the most ideal teaching/learning environments for digital game-based
teaching and learning.
Keywords: Game-based teaching, game-based learning, computer aided learning.
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Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların ve Sınıf İçi Uygulamaların
Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
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Özet
Okullardaki eğitim-öğretim etkinliklerinin belirleyicisi olan öğretim programı, bir dersle ilgili öğretmeöğrenme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren bir kılavuzdur. Bir programın uygulanması
sırasında yapılan görüşmeler, program öğrenme ürünlerinin eksik ya da olumsuz olduğunu ortaya koyabilir.
2005 yılında uygulanmaya başlayan Türkçe dersi öğretim programında; okuma, dinleme, konuşma, yazma, görsel
okuma ve görsel sunu öğrenme alanları olarak belirlenmiş, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise sözlü iletişim,
okuma ve yazma öğrenme alanları olarak belirlenmiştir. Bu öğrenme alanlarının amaç ve kazanımları ile temaları
ifade edilmiş; etkinlikleri; yöntem-teknikleri, araç-gereçleri ve ölçme-değerlendirme teknikleri açıklanarak
örneklerle yer verilmiştir. Ancak ilgili alan yazın tarandığında 2005 yılından bu yana uygulanan Türkçe dersi
öğretim programının değerlendirilmesi ile ilgili araştırma sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu
bağlamda bu araştırmada ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Türkçe Dersi Öğretim programındaki kazanımları
ve sınıf içi uygulamalarını sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır; (a) ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Türkçe Dersi Öğretim
Programındaki kazanımların niteliğine ilişkin öğretmenlerin görüşleri nelerdir? (b) İkinci, üçüncü ve dördüncü
sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programındaki “dil becerilerinin(okuma, dileme, yazma ve konuşma) uygulamalarına”
ilişkin olarak öğretmenlerin görüşleri nelerdir? Bu araştırmada amaçlı olarak seçilen devlet okullarında görev
yapan 20 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Katılımcıların 14’ü kadın, altısı erkek
öğretmen; 10’u Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, yedisi önlisans programı, ikisi İktisadi İdari Bilimler, biri
Ziraat Fakültesi mezunudur. 30-34 yaşları arasında iki, 35 ve 39 yaşları arasında üç, 40 ve 45 yaş arası yedi, 46 ve
üstü yaşta sekiz öğretmen bulunmaktadır. Mesleki kıdemi, 10 yıl ve altında olan iki, 11-20 yıl arası altı, 21-30 yıl
arası altı, 31 yıl ve üzeri yıl olan altı öğretmen; ortalama sınıf mevcudu, 20-24 kişi olan dört, 25-29 kişi olan altı,
30-34 kişi olan yedi, 35 ve üstü kişi olan üç öğretmen çalışma grubunda yer almaktadır. Bu araştırmada veriler
nitel araştırmanın görüşme teknikleriyle toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda öğretmenlerin
Türkçe dersi öğretim programının kazanımlarına ve öğrenme alanlarına ilişkin sınıf içindeki uygulamalarına
yönelik düşüncelerini saptamak için sorular yer almaktadır. Veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir.
Yapılan içerik analizi sonucunda sınıf öğretmenlerinin öğretmenlerin okuma becerisi kazanımlarını öğrenci
seviyesine uygun buldukları; yazma ve konuşma becerisi kazanımlarının ifadesini uygun buldukları; dinleme
becerisi kazanımlarının öğrenci seviyesine uygun olmadığını belirtmişlerdir. Bir diğer ifadeyle öğretmenlerin
öğrenme alanlarına ilişkin programda yer alan kazanımlara yönelik olumlu görüş bildirdikleri saptanmıştır. Sınıf
öğretmenleri ders kitabındaki etkinlikleri olduğu gibi uyguladıklarını, özellikle dinleme etkinliklerini seviyeye
uygun bulduklarını belirtseler de, etkinliklerin birbirine benzemesi, sıkıcı olması, değerlendirmede zorlanmaları
gibi olumsuz görüşler de belirtmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Türkçe dersi, öğretim programı, dil becerileri
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Abstract
Curriculum, which is the indicator of teaching and learning activities at schools, is a guide that shows what
should be included in the learning and teaching process as well as why and how they should be included. Interviews
conducted during the implementation of a curriculum might reveal that the learning outputs are insufficient or
negative. Turkish curriculum, which began to be used in 2005, included reading, listening, speaking, writing, visual
reading and visual presentation learning domains; and the curriculum used in 2016-2017 included the verbal
communication, reading, and writing domains. Goals, attainments and themes of these learning domains are
stated; and the methods-techniques, materials and assessment and evaluation techniques are explained through
examples. However, review of the related literature indicates that there is little research about the evaluation of the
Turkish curriculum used since 2005. In this regard, this study aims to analyze the second, third, and fourth grade
attainments and classroom practices in the Turkish curriculum in line with classroom teachers’ views. With this
purpose in mind, the study aims to find answers to the following questions: (a) What are the views of teachers
about the nature of the attainments in the second, third, and fourth grade Turkish curriculum? (b) What are the
views of teachers about the implementation of the “language skills” (reading, listening, writing and speaking)
in the second, third, and fourth grade Turkish curriculum? The participants were 20 classroom teachers who
worked in schools chosen using purposeful sampling method. Of all the participants, 14 were female, six were
male, 10 graduated from the Faculty of Education, Classroom Teaching Department; seven graduated from
an associate degree program; two graduated from Faculty of Economics and Administrative Sciences; and one
graduated from the Faculty of Agriculture. Two teachers were aged between 30 and 34, three teachers were aged
between 35 and 39, seven teachers were aged between 40 and 45, and eight teachers were aged 46 and over. As to
years of experience in the teaching profession, two teachers had teaching experience of 10 years and less; six had
between 11 and 20 years, six had between 21 and 30 years, and six had more than 31 years of teaching experience.
Classroom sizes were found 20 to 24 for four teachers, 25 to 29 for six teachers, 30 to 34 for seven teachers, and
35 and over for three teachers. Data in this study were collected through interviews, a qualitative data collection
technique. The semi-structured interview form included questions which aimed to identify teachers’ views about
classroom practices in relation to the attainments and learning domains in the Turkish curriculum. Data were
analyzed using content analysis methods. Content analysis results showed that the classroom teachers found
reading skill attainments appropriate to student level; they taught writing and speaking skills attainments were
clear; they found listening skill attainments were not appropriate to student level. In other words, the teachers
were found to have positive views about the attainments in relation to the learning domains in the curriculum.
Although the teachers stated that they implemented the activities in the course book as they were given and found
particularly listening activities appropriate to level, they also mentioned a number of negative views such as the
activities were similar to each other; they were boring; and they caused difficulties in assessment and evaluation.
Keywords: Language course, curriculum, language skills
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Özet
Alternatif gerçeklik oyunları (AGO), sanal ortamdan gerçek dünyaya geçiş yaparak gerçek ile kurgunun
arasındaki çizginin silikleştiği, büyük grupların haftalarca ya da aylarca etkileşimli olarak oynayabildiği, web
2.0’nin yaygın olarak kullanıldığı ve bir problemi ya da gizemi çözmeye dayanan bir oyun türüdür. İsteğe ve
imkânlara bağlı olarak aylara yayılan devasa gruplarla yüksek bütçeli bir alternatif gerçeklik oyunu tasarlanabildiği
gibi küçük gruplarla, sınırlı zaman ve mekân çerçevesinde çok daha küçük bütçeli alternatif gerçeklik oyunu
tasarlanması mümkündür. Alternatif gerçeklik oyunlarının ilk ortaya çıkışı reklam ve ticaret sektöründe olmuştur.
AGO’nun ticari ve reklam sektöründe başarıya ulaşması, eğitimcilerde oyunun eğitime katkılarını görme isteği
uyandırmıştır. Alan yazında AGO’nun yabancı dil, tarih, fen bilimleri gibi alanlarda öğretime uyarlamasına az
da olsa rastlanmaktadır. Bu çalışmada da yabancı dil öğretiminde alternatif gerçeklik oyunlarının akademik
başarıya ve öğrenen özerkliğine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce hazırlık bölümü elementary sınıfı öğrencileriyle yürütülmüştür. Çalışma,
gerçek deneme modellerinden kontrol gruplu ön test-son test deneysel model ile desenlenmiştir. Çalışmanın
örneklemi, deney grubunda 43 ve kontrol grubunda 43 öğrenci olmak üzere 86 öğrenciden oluşmaktadır. Bir
alternatif gerçeklik oyunu olarak araştırmacı tarafından tasarlanan “The Fox Hunt” oyunu 9 hafta boyunca deney
grubuna sınıf dışı etkinlik olarak uygulanmıştır. Bununla beraber, kontrol grubu ve deney grubu yabancı diller
yüksekokulu hazırlık bölümünde sürdürülen eğitim-öğretimlerine devam etmişlerdir. Deney grubu uygulama
sürecinde, The Fox Hunt oyunu kapsamında haftalık verilen ödevleri ve devamında da görevleri yerine getirerek
sonuca ulaşmışlardır. Oyun web sitesinde başlayıp kampüs içerisinde devam etmiştir. Oyun, öğrencilerin
İngilizcede okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Çalışmada veri toplama aracı olarak erişi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla A2 (Elementary) seviyesinde
olan Ket sınavının okuma ve yazma bölümleri ve öğrenmede özerklik düzeylerinin belirlenmesi için ise Öğrenen
Özerkliği Ölçeği (Egel, 2003) kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, veri toplama araçlarının deneysel işlem öncesinde
ve sonrasında kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, Shapiro-Wilk testi,
Levene’in Varyansların Homojenliği testi, bağımsız gruplar t-testi, Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Deney ve kontrol grubunun erişi testinin ön test ve son test uygulamalarından elde edilen veriler analiz
edildiğinde, testin hatırlama, kavrama ve uygulama boyutları ve tüm test erişi puanları arasında deney grubu
lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. Çalışmanın bir diğer değişkeni olan öğrenen özerkliği
düzeylerinin belirlenmesi için deneysel işlem öncesi ve sonrası uygulanan öğrenen özerkliği ölçeğinin “öz
yönetim için hazırlık”, “dil öğrenme etkinlikleri” boyutlarında deney grubu lehine anlamlı farklılık gözlenmiştir.
Fakat “dil öğrenmede özerk çalışma”, “sınıfın/öğretmenin önemi”, “öğretmenin rolü: açıklama/denetleme”, “içerik
seçimi”, “amaç/değerlendirme”, “değerlendirme/motivasyon”, “diğer kültürler” boyutlarında ve tüm ölçekte deney
grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Bu çalışmada AGO’nun İngilizce öğretimine
etkisi incelenmiştir. AGO’nun farklı alanlarda, öğrenmeye ve öğretmeye ne gibi katkılar sağladığını belirlemek
amacıyla daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Yabancı dil öğretimi, alternatif gerçeklik oyunu, dijital oyun temelli öğrenme, öğrenen
özerkliği, erişi
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Abstract
Alternate reality game (ARG) is a type of game based on the common use of web 2.0, in which large groups
can play interactively for weeks or months, shifting from virtual to real world, making the line between reality
and fiction faded, and solving a problem or mystery. Depending on the demand and possibilities, it is possible
to design a high-budget ARG with huge groups spreading on a monthly basis, as well as a smaller budget ARG
with small groups in limited time and space. The first emergence of ARG has been in the advertising and
commerce sector. The achievement of ARG in the commercial and advertising sectors, educators desire to see
the contributions of the game to the education. In the literature of ARG, there are few cases in the field such as
foreign language, history, science, etc. In this study, it was aimed to determine the effect of ARG on academic
success and learner autonomy in foreign language teaching.
This study was conducted with the participation of the students studying in Elementary class, English
Preparatory School of Foreign Languages, Muğla Sıtkı Koçman University, in the first semester of 2015-2016
academic years. The present research was designed as pre-test post-test experimental research design of real
testing models with a control group. The sample of the study consisted of 86 students, 43 in the experimental
group and 43 in the control group. The game called “The Fox Hunt”, designed by the researcher as an alternate
reality game, was applied to the experimental group for 9 weeks as an out-of-class activity. In addition, the
control group and the experimental group continued their education in the foreign language preparatory school.
In the implementation of The Fox Hunt game, the experimental group accomplished the weekly tasks and solved
the puzzles in pair work to reach the final of the game. The Fox Hunt game took place both on website of the
game and in the campus of Muğla Sıtkı Koçman University. The game was designed to develop the students’
reading and writing skills in English.
The data of the study were collected with reading and writing parts of Key English Test in elementary
level to determine the students’ attainment level and to determine the level of learning autonomy, the data were
gathered with the Learner Autonomy scale developed by Egel (2003). The instruments were used both as pretest and post-test in implementation process. For the data analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilk test,
Levene’s Variances Homogeneity test, independent groups t-test and Mann Whitney U test were used.
According to the data analysis obtained from the attainment pre and post-test applications of experimental
and control group, it was determined that there was a statistically significant difference between experimental and
control group in the whole test and the factors of “knowledge”, “comprehension” and “application” in countenance
of experimental group. On the level of learner autonomy of the students which is the other variable of the study, it
was observed that there was a significant difference between learner autonomy levels of experimental group and
control group on the factors of “readiness for self-direction” and “language learning activities” in countenance of
experimental group. On the other hand, there was no significant difference between experimental and control
group on the whole test and the factors of “independent work in language learning”, “importance of class/teacher”,
“role of teachers”, “selection of content”, “objectives/evaluation”, “assessment/motivation” and “other cultures” in
countenance of experimental group. In this study, the effect of ARG on English teaching was examined. More
work is needed to determine how ARG contributes to learning and teaching in different areas.
Keywords: Alternate reality games, foreign language teaching, digital game-based learning, learner
autonomy, attainment
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Özet
İlköğretimin ilk üç sınıfında öğretimin merkezinde olan Hayat Bilgisi dersi, öğrencinin, yakın çevresinden
başlayarak olay ve olguları öğrenmesini, içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanımasını sağlaması nedeniyle,
ilköğretime yeni başlayan öğrenciler için önemli bir derstir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni kurulan devletin
ihtiyaç duyduğu toplumu yaratmak ve insan tipini yetiştirmek için 1924’te program geliştirme çalışmaları
başlamış ve Hayat Bilgisi öğretim programı ilk kez 1926 ilkokul programında yer almıştır. İlerleyen yıllarda
dönemin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak ilkokul programlarında ve dolayısıyla Hayat Bilgisi öğretim
programlarında değişiklikler yapıldığı görülmektedir.
Bu araştırmada, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren uygulanan 1926, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005, 2009,
2015 ve 2017 Hayat Bilgisi öğretim programlarının, eğitim programlarının dört temel öğesi olan hedef, içerik,
öğrenme-öğretme süreci ve ölçme- değerlendirme öğeleri esas alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla Hayat Bilgisi öğretim programlarının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme
boyutlarında ne gibi değişiklikler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada Hayat Bilgisi öğretim programlarının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçmedeğerlendirme boyutlarında uğradığı değişiklikleri belirlemek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır.
Araştırma verileri, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak elde edilmiştir.
Doküman olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen 1926, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005, 2009,
2015 ve 2017 Hayat Bilgisi öğretim programları kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yaklaşımı
ile çözümlenmiş ve hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme alt başlıkları altında
sınıflandırılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre programların dört boyutunda da önemli değişiklikler olduğu
görülmektedir. 1926, 1936, 1948 ve 1968 programlarında dönemin ihtiyaç ve beklentilerine göre dersin genel
hedeflerinin belirlendiği görülmektedir. 1998 programında ilk kez, dersin genel hedeflerinin yanı sıra, sınıflara
ait özel hedefler ve ünitelere ait hedef ve hedef davranışlar yazılmıştır. Hedefler ifade edilirken 1998 programında
davranışçı yaklaşımın, 2005 ve sonrasındaki programlarda da yapılandırmacı yaklaşımın etkisi görülmektedir.
1926, 1936, 1948, 1968 programlarında yoğun içerik olmasına rağmen, 1998 ve sonraki programlarda içeriğin
yoğunluğu kısmen azaltılmıştır. Öğrenme-öğretme sürecinde 1926, 1936, 1948 ve 1968 programlarında yakından
uzağa ilkesi göz önüne alınarak gezi-gözlem-ve incelemeye daha fazla yer verilmiştir. 1998 programına kadar
yoğunluklu olarak davranışçı yaklaşımın etkisiyle öğretmen merkezli bir süreç egemenken, 2005 ve sonrasındaki
programlarda ise yapılandırmacı yaklaşımın etkisiyle öğrencinin bilgiyi kendisinin yapılandırdığı ve öğrenme
ortamında öğrencinin aktif olduğu bir sürece doğru evrildiği görülmektedir. Programlarda ölçme-değerlendirme
boyutunun ise 1998 programına kadar ihmal edildiği, 1998 ve sonraki programlarda ölçme-değerlendirmeye
daha fazla yer verildiği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Hayat Bilgisi, öğretim programı, program değerlendirme
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Abstract
The Life Studies course, which is in the center of teaching in the first three classes of primary education, is
an important reference for the students who have started primary education because of the fact that the student
learns events and facts starting from its immediate environment and knows the culture. With the declaration
of the Republic, studies were started to develop programs in 1924 in order to create the society that the newly
established state needed and educate the human type, and the Life Studies curriculum first appeared in the 1926
primary school program. In the following years, it seems that changes have been made in the primary school
programs and therefore in the Life Studies curricula in accordance with the expectations of the period and their
needs.
In this research, it was aimed to evaluate the Life Studies curricula of 1926, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005,
2009, 2015 and 2017, which have been implemented since the establishment of the Republic, are based on the four
basic elements of education programs: goals, content, learning-teaching process and measurement-evaluation.
For this purpose, it has been tried to determine the changes in the goals, content, learning-teaching process and
measurement-evaluation dimensions of the Life Studies curricula.
Qualitative research approach was used to determine the changes in Life Studies curricula in goals, content,
learning-teaching process and measurement-evaluation dimensions. The data of the research was obtained by
using the document analysis of the data collection methods in qualitative research. 1926, 1936, 1948, 1968, 1998,
2005, 2009, 2015 and 2017 Life Studies curricula accepted by the Ministry of National Education were used as
the documents. The obtained data were analyzed with descriptive analysis approach and classified under goals,
content, learning-teaching process and measurement-evaluation dimensions.
According to the findings obtained in the research, it is seen that there are significant changes in the four
dimensions of the programs. In 1926, 1936, 1948 and 1968 programs, the general goals of the course were
determined according to the needs and expectations of the period. For the first time in the 1998 program, not only
the general goals of the course, but also the goals and target behaviors belonging to the classes have been written.
When the goals are expressed, the behavioral approach in the 1998 program and the constructivist approach in
the programs after 2005 are seen. Although there was intense content in the 1926, 1936, 1948, 1968 programs,
the content density in the 1998 and later programs was partially reduced. In the learning-teaching process, the
1926, 1936, 1948 and 1968 programs were given much more space for tour-observation and review, taking the
principle near to far. A teacher-centered process dominated by the influence of the behavioral approach to the
1998 program, whereas in the programs after 2005 the influence of the constructivist approach seems to have
evolved into a process in which the student constructed the knowledge itself and was active in the learning
environment. It can be said that the measurement-evaluation dimension in the programs is neglected up to 1998
program, and more space is provided for the measurement-evaluation in 1998 and later programs.
Keywords: Life Studies, curriculum, curriculum evaluation.
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Özet
Çocukların okuma, yazma, kendini ifade etme ve psiko-motor becerilerinin gelişimlerine katkı sağlayan
en önemli faktörlerden birisi de sınıf öğretmenleridir. Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında çeşitli özelliklere sahip
öğrenciler bulunmakla beraber öğrenme güçlükleri yaşayabilen öğrenciler de yer alabilmektedir. Öğrenme
güçlüğü yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi ve yönlendirilmesi noktasında sınıf öğretmenleri çok önemli bir role
sahiptir. Bu kritik rolleri dikkate alındığında sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlükleri ile ilgili bilgilerinin
ne düzeyde olduğu, bu tarz öğrencileri sınıflarında fark edebilmelerinin gerekli olduğu ön plana çıkmaktadır.
Özel öğrenme güçlüğü çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma, dinleme, akıl
yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanmaktadır (MEGEP, 2007).
İlgili literatür incelendiğinde özel öğrenme güçlüğüne sebep olan etmenler tam olarak bilinmemesine rağmen
bireylerin sahip olduğu özelliklere dayalı olarak hangi özel öğrenme güçlüğü içerisinde yar aldığı hakkında
bilgi sahibi olunabilmektedir. Okuma güçlüğü (Disleksi), yazma güçlüğü (Disgrafi), hareket ve koordinaasyonel
bozukluk (Dispraksi) ve matematiksel güçlük (Diskalkuli) özel öğrenme güçlükleri arasında en çok bilinenleridir.
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenliği 4.sınıfta okuyan sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme
güçlükleri hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenip karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda
katılımcılara özel öğrenme güçlüğü kavramını tanımlamaları, özel öğrenme güçlükleri içerisinde en çok bilinen
Disleksi, Disgrafi, Dispraksi ve Diskalkuli kavramlarını tanımlamaları ve bu öğrenme güçlüklerinin her birinin
en belirgin özelliklerini açıklamaları istenmiştir. Betimsel bir durum saptaması olan bu araştırma nitel araştırma
geleneğinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ve Muğla illerinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla rastgele seçilen 40 sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmenliği
4.sınıfta okuyan 40 sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacılara tarafından
geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan anketler (bilgi testi) aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcıların kendi el
yazıları ile daha içten ve detaylı bilgiler sunacağı ve düşüncelerini sınırlamadan ifade etmelerine imkân vereceği
dolayısıyla açık uçlu sorularla verilerin toplanmasına karar verilmiştir. Bilgi testinde araştırmacılar tarafından
soru havuzu içerisinden tartışılarak seçilen 6 sorunun yer almaktadır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler
karşılaştırılmalı olarak sunulmuş ve tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Öğrenme güçlüğü, sınıf öğretmeni, öğretmen adayı, bilgi
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Abstract
Classroom teachers are one of the most effective factors contributing to the children’s reading, writing, selfexpression and psycho-motor skills. Teachers may have students with various characteristics in their classes, as
well as students having learning difficulties (LD). Classroom teachers have very crucial role to identify and counsel
the students who have LD. Considering their critical role, it is important to determine the level of classroom
teachers’ knowledge on LD and their skill of distinguishability to identifying and realizing these students in
their classes. According to MEGEP (2017) learning difficulty is defined as the difficulty of the child in acquiring
and using the ability to read and write, mathematical-arithmetic skills, speaking, listening and reasoning skills.
Although the factors causing LD are not fully known in relevant literature, it is possible to realize the individuals’
specific learning difficulties based on their qualities. The most known LDs are reading difficulty (Dyslexia),
writing difficulty (Dysgraphia), movement and coordination disorder (Dyspraxia) and mathematical difficulty
(Dyscalculia). In this study, it is aimed to determine the awareness of the classroom and candidate teachers on
learning difficulties. In line with this purpose, the participants were asked to describe the concept of learning
difficulty, identify the concepts of Dyslexia, Dysgraphia, Dyspraxia, and Dyscalculia, and explain the significant
side of these difficulties. This research was conducted in qualitative research design. Data were collected from 40
candidate teachers studying at a state university in Ankara and Muğla and 40 classroom teachers via convenient
sampling method which is one of the purposeful sampling method. Data were collected using open-ended
questions thought that allows the investigators gathering depth and rich quality data. The questions selected
by researches within the question bank by constructer discussion. The data were presented in comparative and
discussed.
Keywords: Learning difficulties, classroom teacher, candidate, knowledge
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Abstract
Problem statements: In the 21st century, the world community is still facing serious challenges in the area
of achieving international peace and security. Numerous cases of violation of human rights has caused world
governments think of a solution in order to prevent such events. Definitely, paying attention to education,
specifically elementary education is a milestone in this field because formation of character and comprehensive
growth of people in this period takes place more than other stages of life. If good planning happens in this period
and plans are executed properly, definitely there is the hope that children will achieve a better and peaceful life.
The educational system has lesson plans, work force and educational environment in hand to achieve its goals;
however, the role of textbooks especially in intensive systems as one of the most important educational tools in
schools is to be thought of carefully. Realization of peace is dependent on positive, honest and stable intervention
of people and this should be taught to children from the beginning. Lesson plans and their contents have an
influential and important role as one of the most important tools to realize this aim. Therefore, the aim of the
present study is to investigate textbooks of civics and the viewpoints of teachers in elementary school in Iran
about paying attention to education of elements of peace.
Method: This study is a functional study. The statistical society includes two parts: civics textbooks of
elementary school in Iran that were taught in the educational year 2016-2017 and all the teachers of elementary
schools in Tehran. From the first society, all the lessons were analyzed by enumeration method and from the
second society **** teacher were selected as sample teachers based on Cochran formula. Data collection tools for
evaluation of teachers’ viewpoints is a researcher made questionnaire that was set up based on Likert scale and
was identified to investigate elements of peace. To analyze the content of textbooks, a checklist of content analysis
was used that is categorized in seven fields based on elements of peace education of UNESCO (1999). To analyze
and categorize the data descriptive and inferential statistics were used. In the inferential statistics part, the Oneway ANOVA and Scheffe’s post hoc test were used.
Findings and results: The amount of attention to peace elements in civics textbooks was evaluated as low
average overall. The number of total frequencies of mentioning peace elements in civics textbook contents was
160 cases, which was highest in the fourth grade with 50 cases and lowest in fifth grade with 29 cases. Moreover,
in the civics textbook of sixth and third grade, respectively 48 and 33 cases were mentioned. The total number of
images related to peace elements in textbooks was 112 cases, which was highest in fourth grade with 45 cases and
lowest in sixth grade with 18 cases. In the images of civics textbooks of third and fifth grade, respectively 29 and
20 peace elements were illustrated. Moreover, about the questions and activities of civics textbooks of elementary
school, only in 59 cases peace elements were mentioned, which was highest in sixth grade with 17 cases and
lowest in third grade with 10 cases. Most teachers believe that in elementary school textbooks the subject of peace
has been very little paid attention to. They believe that there should be more attention paid to peace education in
these books.
Discussion and recommendations sections: Due to importance and dominance of textbooks in educational
system of our country, paying attention to the content of textbooks and their assessment is critical in order
to enhance their quality. Thus, it is suggested that in textbooks of elementary school and specifically in civics
textbooks there should be more attention paid to peace elements. The workshops that compile textbooks should
make an attempt to integrate proper content in the field of peace education in the texts, images and questions of
elementary school textbooks.
Keywords: peace, civics textbook, elementary school, content analysis, teachers’ viewpoints
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Özet
Çocuklukta okunan masal, hikâye, roman gibi edebî türler insanı en çok etkileyen ve üzerinden uzun zaman
geçse dahi hatırlanan kitaplardır. Bu nedenle kitaplar konusunda çocuklukta edinilen deneyimler, insanların
hayat boyu edebî eserlerden zevk almasına temel teşkil etmektedir. Çocuk edebiyatı eserlerinin, çocuklara
örnek olma, onların problem çözmelerine yardımcı olma, onları hayata hazırlama ve sosyalleşmelerine katkıda
bulunma gibi işlevleri vardır. Bu nedenle çocukların okuduğu eserlerin niteliği oldukça büyük bir öneme sahiptir.
Çocuklar, doğuştan gelen evrensel bir sosyallik duygusuna sahiptir. Onların karşılaştıkları sorunlarla başa
çıkabilecek birer birey olarak yetişmelerinin ana şartlarından biri bu sosyallik duygusunu sürdürebilmeleridir
(Adler, 1998). Dolayısıyla sosyal yaşamdan soyutlanan çocuğun rahat bir yaşam sürmesi mümkün değildir.
Zira huzurla, bir arada yaşamayı bilen, birbirinin haklarına saygılı, empati becerileri gelişmiş bir toplum için
sorunlarla başa çıkmayı bilen, mutlu ve sosyal çocukların yetiştirilmesi önemlidir. Bunun sağlanmasında ise
çocuk edebiyatı eserlerinin önemli bir işlevi vardır. Çocuk kitapları, çocuğun günlük yaşamda karşılaştığı
sorunlara çözüm bulmasına ve toplumu tanımasına olanak sağlanmaktadır. Çocuk edebiyatı eserlerinin bu
işlevinden yola çıkılarak gerçekleştirilen çalışmada çocuk kitaplarında yer verilen sorunların ve topluma yönelik
eleştirilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi olarak belirlenmiştir.
Araştırmada kitaplardan elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın evrenini bütün çocuk
hikâye ve romanları, örneklemini ise Fatih Erdoğan, Nezihe Meriç ve Sevim Ak’ın 1991-2016 yılları arasında
çocuklar için yazmış oldukları toplam 16 roman ve 71 hikâye kitabı oluşturmaktadır. Çalışmada, çocuk sorunları
“Anne-baba tutumları”, “Çocuk istismarı”, “Çocuk işçiler”, “Davranış bozuklukları”, “Eğitimle ilgili sorunlar”,
“Engellilik”, “Hastalıklar”, “İletişimsizlik”, “Kardeş kıskançlığı”, “Kaygılar ve korkular”, “Kimsesiz çocuklar”,
“Otorite sorunu”, “Parçalanmış aileler”, “Şiddet”, “Takıntılı alışkanlıklar” “Asosyallik/Yalnızlık”, “Çalışan annebabalar”, “Kitle iletişim araçlarının yol açtığı sorunlar” olmak üzere18 ana başlıkta değerlendirilmiştir. Toplumsal
eleştiri ise “Batıl İnançlar”, “Çevreye Karşı Duyarsızlık”, “Çıkarcı Kişiler”, “Eğitim Sistemindeki Aksaklıklar
/ Baskıcı Öğretmenler”, “Gösteriş/Şekle Önem Verme”, “Kadın Erkek Eşitsizliği / Toplumun Kadına Bakışı”,
“Kültürel Yozlaşma”, “Şiddet”, “Yazarlara Yönelik Eleştiriler” ve “Yöneticiler/ Politikacılar” olmak üzere on başlıkta
incelenmiştir.
Araştırma sonucunda çocuk sorunları, eserleri incelenen üç yazar tarafından da ele alındığı, incelenen
toplam 87 eserin % 49.4’ünde -yaklaşık olarak yarısında- çocuk sorunlarına yer verildiği görülmüştür. Ayrıca
eserlerde en yoğun şekilde işlenen sorunların; ailede, akranlar arasında ve okulda karşılaşılan “otorite sorunu”,
“anne-baba tutumları” ve fiziksel ve psikolojik boyutlarıyla ele alınan “şiddet” olduğu görülmüştür. Bu eserlerin,
% 12.6’sında otorite sorununun; % 10.3’ünde anne baba tutumlarının, % 9.1’inde ise şiddet sorununun ele alındığı
saptanmıştır. Toplumsal eleştiriye ise incelenen eserlerin % 28.7’sinde yer verilmiş olup bu eserlerin % 44’ünde
kültürel yozlaşma sorunu, % 28’inde çevre sorunları eleştirilmektedir. Çocuk romanlarında çocuk sorunlarına
ve toplumsal eleştiriye yer verilmesinin, çocukların bağımsız düşünebilme yeteneğine sahip olmasına, sağlıklı bir
sosyalleşme süreci yaşamasına ve eleştirel bakış açısı kazanmasına yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: çocuk edebiyatı, hikâye, roman, çocuk sorunları, toplumsal eleştiri
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Abstract
Literary genres such as fairy tales, stories and novels read in childhood are the books that affect the human
being the most and are remembered even after a long time. For this reason, the experience gained in childhood
about books is the basis for people to enjoy lifelong literary works. Children’s literature works as an example
to children, helping them solve problems, preparing them for life and contributing to their socialization. For
this reason, the quality of the works the children read has a very large precaution. Children have a sense of
innate universal sociability. One of the main conditions for growing up as individuals who can cope with the
problems they face is that they can sustain this sense of sociality (Adler, 1998). Therefore, it is not possible for
a child isolated from social life to live a comfortable life. Because it is important to educate happy and social
children who know how to live together peacefully, who respect each other’s rights and who are able to cope
with problems for a society with empathy skills. In providing this, children’s literature works have an important
function. Children’s books enable children to find solutions to the problems they face in their everyday lives and
to identify the society. It is aimed to determine the problems in the children’s books and the criticisms about
collecting in the work carried out by this function of the works of children’s literature.
The method of the research was determined as a document review from qualitative research methods. The
data obtained from the books in the study were analyzed by content analysis. All the children’s stories and novels
of the study’s universe and the samples of Fatih Erdoğan, Nezihe Meriç and Sevim Ak from the years 1991-2016
constitute a total of 16 novels and 71 story books written for children. In the study, children’s problems are
classified as “Parent attitudes”, “Child abuse”, “Child workers”, “Behavioral disorders”, “Educational problems”,
“Disability”, “Diseases” Being and fears “,” Lonely children “,” Authority problem “,” Fragmented families “,”
Violence “,” Obscure habits “” Asociacy / loneliness “,” Working parents “,” Problems caused by mass media “
It has been evaluated in 18 main topics. Social criticism is based on the assumption that “superstitious beliefs”,
“insensitivity against the environment”, “interesting persons”, “disruptions in the education system / repressive
teachers” , “Violence”, “Critics for Writers” and “Managers / Politicians”.
As a result of the research, it was seen that in 49.4% of the total 87 works examined, which were handled by
the three authors whose works were investigated, about half of them were child problems. In addition, the most
intensive problems in the works; it is seen that there is “violence” which is dealt with in the family, the parents’
attitudes, and physical and psychological dimensions. Of these works, 12.6% have problems of authority; 10.3%
of parents’ attitudes and 9.1% of violence. Social criticism is given in 28.7% of the studied works, 44% of them
are criticized for cultural corruption and 28% for environmental problems. The inclusion of child problems and
social criticism in children’s novels has resulted in children having the ability to think independently, helping a
healthy socialization process and gain a critical perspective.
Keywords: children’s literature, story, novel, child problems, social criticism
* This work is part of the master’s thesis.
** This work was supported by project number 16/069 by Mugla Sıtkı Kocman University BAP unit.
*** This work was supported by TUBITAK.
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Özet
Öğretmen odaları, öğretmenlerin iletişim ve işbirliği kurma, fiziksel/zihinsel anlamda dinlenme, ders
hazırlama/değerlendirme, mesleki örgütlenme, toplantılar düzenleme ve kaliteli zaman geçirme gibi çeşitli
etkinlikleri gerçekleştirdikleri yerler olarak eğitim ortamlarının önemli bir birimidir. Bu anlamda öğretmen
odalarının okulun diğer birimlerinden hem farklı hem de onlarla uyumlu fiziksel/mekansal ve psiko/sosyal
koşulları söz konusudur. Bu koşulların niteliği öğretmenlerin mesleki tutum ve davranışlarını, okul çalışanlarıyla,
öğrencilerle, velilerle ve meslektaşlarıyla ilişkilerini, iş ve yaşam doyumunu etkileyecek güçtedir. Öğretmenler
için düzenlenmiş ve adlandırılmış olan bu alanın çalışma ve sosyal güvenlik haklarıyla da ilgili boyutu vardır:
Ulusal ve uluslar arası çalışma örgütleri mesleki ortamların “kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan iyilik
hali” olarak tanımlanan sağlıklı yaşam standartlarına uygun olmasını vurgular.
Araştırmanın diğer boyutunda, Öğretmen Yetiştirme Programları kapsamında yer alan Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması dersleri açısından öğretmen odalarının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. “Öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenim süresince kazandıkları genel kültür, özel
alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim
ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını” sağlama amacı taşıyan bu süreçte öğretmen odaları
kendine özgü bir eğitsel çevre barındırmaktadır. Aday öğretmenlerin derslerden sonra en çok zaman geçirdikleri
bu ortamda mekana ilişkin algıları ve farklı yaş ve deneyimlerdeki öğretmenlerle kurdukları iletişim, mesleki
anlamda ilk izlenimlerini oluşturmaktadır. Bu izlenimlerin saptanmasının ve tartışılmasının eğitim ortamlarına,
dolaylı olarak da eğitim-öğretim süreçlerinin verimliliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmada, 2016-2017 ders yılında, Eğitim Fakültesi Lisans ve Formasyon Programlarına devam eden
aday öğretmenlerin, uygulama okullarındaki öğretmen odalarına ilişkin gözlem ve nitel görüşme kayıtlarından
yararlanılmıştır. Öğretmen odalarının var olan durumuyla ilgili olarak ulaşılan sonuçlar değerlendirilerek,
alan yazında az sayıda çalışma olduğu gözlemlenen bu konuda öneriler geliştirmek, bir farkındalık yaratmak
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme Politikaları, Öğretmenlik Uygulaması Programları, Öğretmenler
odası.
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Abstract
Teachers’ rooms are important units of educational space because they are the places where teachers
communicate and cooperate, mentally/physically rest, prepare and evaluate courses, organize professionally,
arrange meeting and spend their spare time. In this sense, teachers’ rooms have physical/spatial and psycho/
social conditions that are different from but also compatible with the other units of the school. The quality of these
conditions is so significant that it can affect teacher’s professional attitudes; their relations with other employees,
students, parents and their colleagues; and their life and job satisfaction. Moreover, these places that are named
and arranged for the teachers have also labor and social security rights dimension. National and international
labor organizations emphasize that vocational places must meet the healthy life standards, which is defined based
on “individual’s bodily, mental and social health”.
In the other aspects, we emphasized the importance of teachers’ rooms for the courses of “School Experience
and Teaching Practices”, which are parts of the teacher training programs. During this course, whose goal is to
“prepare teacher candidates better for their profession and make them proficient in utilizing the general and
special occupational knowledge, skills, attitudes and habits they acquired during their studies in a real educational
setting”, teachers’ rooms also provide a special educational framework of their own. The perceptions of this
specific place, where teachers spend most of their time after the classes and their communications with other
teachers compose the first occupational impression of teacher candidates. We suppose that the identification and
discussion of these impressions can help with the efficiency of educational spaces and also indirectly contribute
to the educational processes.
In this research, we utilized the results of observations and interviews with teacher candidates, who were
enrolled to undergraduate and formation programs in a faculty of education in 2016-2017, about teachers’ rooms.
In the literature there are considerably few studies on the subject. Therefore, the goal of this study was to evaluate
the findings about the actual conditions of teachers’ rooms, develop suggestions and create awareness about
them.
Keywords: Teacher Training Policies, Teaching Practice Programs, Teachers’ Room
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